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VOORWOORD

Ook in 2009 presenteerde Kunsthuis SYB 
zich in de kunstwereld als een eigenzinnige, 
spraakmakende plek waar het voor kunste-
naars aangenaam (tijdelijk) wonen en werken 
is. Dankzij wederom meerjarige subsidie van 
de Mondriaanstichting en de Provincie 
Fryslan zijn we in staat om ons concept door 
vele (internationale) talenten vorm te laten 
geven. 
 Alle in dit jaarverslag getoonde, be-
schreven en gerecenseerde projecten getui-
gen hiervan. Zo waren er filmische presenta-
ties van Nina Wijnmaalen en Abner Preis, 
architectonische sculpturen van Japanner 
Masashi Echigo en later de Zuid-Koreaanse 
Hee-Seung Choi. Er was een heus ‘tijdelijk’ 
Pikachu museum van Herman Knottnerus, en 
Ruth van Beek en Basje Boer produceerden 
een boek. Prachtige tekeningen werden ge-
maakt door de Poolse kunstenaar Mariusz
Tarkawian. Het jaar werd afgesloten door de 
‘traditionele’ raampresentatie waarbij Kathrin 
Maria Wolkowicz en Gerwin Luijendijk de 
smartlap centraal stelden. 
 Dit jaar was er geen samenwerking met 
een collega-instelling of opleiding. Wel 
organiseerden we een bijzonder educatief 
project in samenwerking met de NHL en een 
lokale basisschool bij het project van Masashi 
Echigo. Hierbij konden leerlingen van groep 
5 uitbundig experimenteren met vorm, afme-
ting en ruimte onder begeleiding van de kun-
stenaar en twee stagiaires. Ze presenteerden 
de resultaten van hun werk en gaven een 
rondleiding aan het publiek ter afronding van 
het project. 
 Om beter aan te sluiten bij het proces-
matig werken zoals dat in SYB ter plekke 
plaatsvindt, hebben we besloten om de 

publiciteit aan te passen en de gebrui-
kelijke uitnodigingskaart te laten vervallen. 
In plaats hiervan ontwikkelde de Werkplaats 
Typografie een nieuwe nieuwsbrief, waarin 
informatie is opgenomen over het afgelopen 
project, het lopende project en het komende 
project. Ook is er een rubriek ingeruimd voor 
nieuws rondom het kunsthuis en de kunste-
naars. Later in het jaar maakten we een start 
met het vernieuwen van de website.  
 Achter de schermen waren er enkele wis-
selingen in de bezetting van ARTclub,  PUB-
club en bestuur. Het woongedeelte van het 
kunsthuis kreeg een grote opknapbeurt. 
 Dit jaarverslag geeft slechts een beknopte 
indruk van wat we afgelopen jaar te bieden 
hadden. Veel meer informatie is te vinden op 
onze website. 

Stina van der Ploeg
Voorzitter Stichting SYB

Voorjaar 2010
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INLEIDING

KUNSTHUIS SYB is in het jaar 2000 opgericht 
vanuit het gedachtegoed van de in maart 
2000 overleden experimentele galeriehouder 
Sybren Hellinga. In de jaren die volgden 
heeft SYB zich ontwikkeld tot een unieke Artist 
Residency met een stevig fundament. 
 Kunstenaars worden op basis van een 
projectvoorstel uitgenodigd om zes weken 
in Kunsthuis SYB te werken en te verblijven. 
De periode wordt afgesloten met een publiek 
moment, dat verschillende vormen aan kan 
nemen. Ook tijdens de werkperiode is SYB in 
het weekend geopend voor publiek om het 
werkproces te volgen. 

De missie van SYB is als volgt geformuleerd:

Kunsthuis SYB wil hedendaagse kunstenaars 
een werkplek bieden in de luwte van de 
kunstwereld. Tijdens een projectperiode 
in Kunsthuis SYB kunnen kunstenaars zich 
ontwikkelen door middel van onderzoek, 
experiment en nieuwe samenwerkingsver-
banden. Kunsthuis SYB biedt hiertoe ruimte, 
stimulans en ondersteuning. 

TIJDENS het verblijf realiseert de kunstenaar 
zelfstandig en in alle vrijheid het project. Door 
het benaderen van collega’s die verwant-
schap tonen in hun werk of een uit-dagende 
inbreng kunnen verzorgen in zijn ontwik-
keling, stelt de kunstenaar een veld samen 
waarin ruimte is voor productie, onderzoek, 
experiment, kennisvergaring, uitwisseling en 
kritische reflectie. Kunstenaars worden 

uitgedaagd om een volgende stap te zetten 
en zich zowel inhoudelijk als professioneel te 
verdiepen. SYB biedt de randvoorwaarden, 
adviseert en volgt op de voet. 
 Met het doel de kunstenaars van goede 
feedback te voorzien loopt er parallel aan 
de programmering een recensentenpro-
gramma. Jonge professionele recensenten 
worden gescout en gevraagd een recensie te 
schrijven, waarmee Kunsthuis SYB tevens wil 
bijdragen aan de ondersteuning en ontwik-
keling van een nieuwe groep critici en een 
levendig kunstkritisch klimaat. 
 Kunsthuis SYB bevindt zich aan de voor-
naamste toegangsweg van het Friese dorp 
Beetsterzwaag, genesteld tussen de plaatse-
lijke juwelier, bank en sigarenboer. Het drie 
verdiepingen tellende pand is een rijks-
monument en is in opdracht van wijlen Sybren 
Hellinga onder architectuur uitgebouwd. 
De benedenverdieping wordt doorgaans 
als werk- en presentatieruimte gebruikt. Op 
de eerste en tweede etage bevinden zich 
een flexibel in te delen woonkamer annex 
kantoor, een woonkeuken en twee slaapver-
trekken. Aan de achterzijde ligt een grote 
tuin. Het pand is groot genoeg om meerdere 
mensen tegelijkertijd te huisvesten.
 Kunsthuis SYB werd in 2009 financieel 
ondersteund door de Mondriaan Stichting en 
de Provincie Friesland. Zowel de gemeente 
Opsterland als tal van omwonenden, 
bedrijven en vrijwilligers boden SYB het 
afgelopen jaar ondersteuning in praktische 
zin.

INLEIDING
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DE publiciteit van Kunsthuis SYB sluit zoveel 
mogelijk aan bij de procesgerichte aanpak 
van de Artist Residency. Begin 2009 verving 
SYB hiertoe de uitnodigingskaart, die ver-
stuurd werd voor aanvang van een project, 
door een nieuwsbrief. De SYB nieuwsbrief 
biedt ruimte aan de verslaglegging van het 
afgelopen project. De recensie, geschreven in 
het kader van SYB’s recensentenprogramma, 
en de foto’s van proces en presentatie, geven 
een goed beeld van wat er heeft plaats-
gevonden. Zo kan SYB geïnteresseerden 
op afstand informeren, heeft de geschreven 
recensie een groter bereik en ontstaat er een 
blijvend en tastbaar document per project. 
 Naast de presentatie van het afgelopen 
project (‘SYB TOEN’), geeft de papieren 
nieuwsbrief informatie over het huidige 
project (‘SYB NU’) en wordt het komende 
project aangekondigd (‘SYB STRAKS’). 
Onder de kop ‘SYB NIEUWS’ wordt allerlei 
SYB-gerelateerd nieuws geplaatst, zoals het 
aantreden van een nieuw lid van de program-
meringscommissie en het winnen van een prijs 
door een voormalig SYB-kunstenaar. 
 Voor het ontwerp van de nieuwsbrief 
benaderde SYB de Werkplaats Typografie, 
MA Artez hogeschool voor de kunsten. Het 
ontwerp werd, in nauw overleg met SYB, 
gerealiseerd door de Amerikaanse student 
Alex DeArmond. SYB ontving voor de ontwik-
keling van de nieuwsbrief financiële onder-
steuning van de provincie Fryslân. De SYB 
nieuwsbrief verschijnt acht keer per jaar en 
wordt gratis verspreid. 
 Alex DeArmond ontwierp, naast de 
nieuwsbrief, ook een nieuw logo voor SYB, 
waarbij de drie letters S, Y en B variëren in 
positie ten opzichte van elkaar. Het 
dynamische logo wordt gebruikt bij alle 
persuitingen van SYB.

IN 2010 werkt SYB verder aan versterking 
van de publiciteit middels een nieuwe website 
en een digitale nieuwsbrief.
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ORGANISATIE

SYB draait sinds de oprichting in 2000 op de 
inzet en betrokkenheid van zo’n 20 mensen. 
Allen werken als vrijwilliger en krijgen daar-
voor, met uitzondering van het bestuur, jaar-
lijks een kleine vrijwilligersvergoeding. Alleen 
de coördinator wordt op freelance basis 
betaald volgens een uurtarief.
 Het hart van de organisatie wordt gevormd 
door de programmeringscommissie en de 
coördinator. De programmeringscommissie 
(Artclub) bepaalt de artistiek-inhoudelijke
koers, programmeert projecten en kunste-
naars, begeleidt en volgt de residerende
kunstenaars, evalueert gerealiseerde 
projecten en initieert nieuwe activiteiten. 
Tevens geeft de programmeringscommissie 
sturing aan het recensentenprogramma. De 
leden van de programmeringscommissie 
komen maandelijks bijeen in Beetsterzwaag 
en vergaderen met de coördinator. 
 De coördinator biedt ondersteuning en 
het zakelijke kader aan de programmerings-
commissie, heeft de dagelijkse leiding over 
de organisatie, is verantwoordelijk voor de 
publiciteit, stuurt de vrijwilligers aan, is het 
eerste aanspreekpunt naar buiten, zorgt voor 
de projectfinanciën en ondersteunt de project-
kunstenaars. 
 Projectkunstenaars worden actief gescout 
door de programmeringscommissie of bena-
deren SYB zelf. Ingediende projectvoorstellen 
worden naast kwaliteit getoetst op de mate 
waarin deze aansluiten bij de missie van SYB. 
Per project wordt er een lid van de program-
meringscommissie gekozen dat het project 

volgt en eventueel inhoudelijk begeleidt.
 De leden van de programmeringscom-
missie wonen verspreid over het hele land, 
hebben ieder een ander netwerk en zijn 
kunstenaar of kunsttheoreticus. Gemiddeld 
verbindt een lid zich voor twee jaar aan de 
organisatie. In 2009 traden Maja Bekan en 
Lotje van Lieshout toe tot de Artclub. Wytske 
Visser en Emily Williams namen begin 2009 
afscheid. Emily Williams zette haar betrokken-
heid bij SYB door in de rol van vertaler. Irene 
Kromhout, Anne Jaap de Rapper en Gerben 
Willers namen het gehele jaar zitting. Chrissy 
Meijns vertrok medio 2009 naar Londen.
 In 2009 was Maartje Peters coördinator. 
Zij werd ondersteund door de leden van de 
publiciteitscommissie, oftewel de Pubclub. 
Sabien Teulings schreef alle persberichten, 
die in het Engels vertaald werden door Emily 
Williams. Sarah Bogers verzorgde de docu-
mentatie en alle advertenties, maakte de SYB 
nieuwsbrieven en deed de vormgeving van 
het jaarverslag 2008. Ook het jaarverslag 
2009 is door haar ontworpen.
 Ook van belang voor SYB zijn de vrijwil-
ligers in de directe omgeving van het kunst-
huis. De zogenaamde Huisclub staat paraat 
om de projectkunstenaars praktische hulp te 
bieden. Tevens voeren zij kleine klussen uit, 
beheren de sleutels en houden een oogje in 
het zeil. Annemarie en Lutske van Veen zijn 
vaste lokale krachten van SYB, evenals Guus 
Schuivens en Jan Harmsma. In 2009 sloot 
Durk Schroor zich aan bij de Huisclub. Minke 
Tabak deed de postverwerking. Eens per jaar 
heeft de Huisclub een vergaderdiner met de 

ORGANISATIE



13

coördinator.
 Het bestuur stelt het financieel en organisa-
torisch beleid vast en draagt, samen met de 
coördinator, zorg voor de uitvoering ervan. 
Het bestuur draagt de eindverantwoording 
over de stichting. Voorzitter in 2009 was 
Stina van der Ploeg. Richard de Lange was 
penningmeester en Age Hartsuiker secretaris. 
Het bestuur vergaderde vier maal.
 De oprichters van SYB, Chris Hellinga, 
Anja Swint en Emmie Muller, waren ook in 
2009 erelid en adviseur. Incidenteel staan zij 
de organisatie bij met raad en daad.
 In mei vond een beleidsvergadering plaats 
met bestuur, programmeringscommissie en 
coördinator. Traditiegetrouw kwamen alle 
SYB-medewerkers in december bijeen voor 
het feestelijke SYB-diner. 
 Het pand wordt gehuurd van de Sybren 
Hellinga Stichting, die sinds 2006 eigenaar is. 
Deze stichting draagt zorg voor het beheer 
van het huis en de inboedel. Stichting SYB 
zorgt voor de dagelijkse exploitatie.
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ACTIVITEITEN in 2009

THE DRUNKEN ARTIST, HIS STRANGE APPE-
TITE AND AN IMAGINARY COLLECTION OF 
UNTAMED RABBITS - Nina Wijnmaalen
21 januari t/m 1 maart

BEELDEND kunstenaar en performer Nina 
Wijnmaalen (Groningen, 1980) nam als 
eerste gast van 2009 haar intrek in Kunsthuis 
SYB. Wijnmaalen speelt al jaren in korte 
filmpjes liefdevol spottend haar alledaagse, 
afstotende medemens. Datgene wat zij 
verafschuwt - de slechte eigenschappen van 
de mens - vergroot ze uit in haar ‘typetjes’. 
Wetende dat ze tegelijkertijd een zelfportret 
aan het maken is.   
 In haar foto’s zoekt Wijnmaalen juist naar 
de weergave van een heel andere wereld. 
Waarin mensen – vaak met elkaar - zijn 
wie ze zijn, zonder woorden, zonder ego 
en zonder oordeel. In een roes van ultieme 
verbondenheid. Juist dánkzij hun gekten en 
anderszijn.  
 Op de dag van aankomst begon 
Wijnmaalen naarstig met het afplakken van 
de glazen pui en het bedekken van de vloer 
met oude Perzische kleden. Met hulp van 
geluidskunstenaar Maciej Sarna (Brzeg 
Dolny, Polen, 1981) probeerde zij binnens-
huis een stemming te scheppen waarin goed 
en kwaad er niet toe doen. Een toestand 
waarin Wijnmaalen eigenlijk altijd, dag en 
nacht, zou willen verblijven. Met een collectie 
verzamelde rariteiten en hulpstukken 
(schapenkop met wanten, trui met penis, oor-
logsprothese, neppistolen) verleidde 

Wijnmaalen genodigde acteurs tot een ge-
meenschappelijke roes in nachtelijke fotoses-
sies.  
 Tijdens de presentatie was de voorruimte 
van SYB ingericht als kroeg waar theaterman 
en kroegeigenaar Luuk Verpaalen barman 
was en ‘kunstzinnige’ gesprekken voerde. 
Aan de wanden prijkte het ingelijste resultaat 
van de fotosessies. In de verduisterde achter-
ruimte stonden monitoren opgesteld tussen de 
rekwisieten van de afgespeelde video’s. En 
ook de karakters uit de films waren her en der 
levend terug te vinden; afwezig en verstild in 
hun eigen wereld. Wijnmaalen zelf voerde 
een performance op als bodybuildster die, 
in nietsverhullend badpak en glad van de 
olie, eindeloos haar spieren spande en poses 
aannam voor een grote spiegel. Ook toen 
het publiek al lang en breed aan het bier zat, 
ging ze daar mee door. 

ENCOUNTER - Masashi Echigo
4 maart t/m 19 april

DE Japanse architect en kunstenaar Masashi 
Echigo (Toyama, Japan, 1982) is gefasci-
neerd door de overgangen tussen binnen en 
buiten, en het verschil tussen de Japanse en 
de westerse benadering van ruimte. Tijdens 
zijn residency liet hij zich inspireren door de 
symboliek en het gebruik van licht en schaduw 
in de Japanse architectuur, gesprekken en 

ACTIVITEITEN
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toertochten met dorpsbewoners en SYB-
vrijwilligers, en de Nederlandse gewoonte 
om ’s avonds de gordijnen niet te sluiten. Het 
resulteerde in een tweetal sculpturen en een 
totaalinstallatie. 
 De sculpturen, opgesteld op de eerste ver-
dieping, werden opgebouwd uit afgezaagde 
oude vensters in waaiervorm. De beneden-
verdieping transformeerde tot een labyrint 
van metalen hekwerk en schemerlampen. De 
ruimte werd opgedeeld in hoekjes, nissen en 
gangen, waar de bezoekers zich doorheen 
konden wurmen en zich zodoende bewust 
werden van de fysieke afmetingen van de 
ruimte in verhouding met het eigen lichaam. 
 Tijdens het project van Masashi Echigo 
ontwikkelde SYB een educatief programma 
in samenwerking met twee stagiaires Cultuur-
educatie van de Noordelijke Hogeschool 
Leeuwarden. Groep 5 van basisschool De 
Paedwizer kwam vier vrijdagmiddagen 
naar SYB waar uitbundig geëxperimenteerd 
werd met vorm, afmeting en ruimte onder 
begeleiding van de kunstenaar en de stagi-
aires. De leerlingen leerden over SYB en het 
leven en werken van moderne kunstenaars. 
Ter afsluiting presenteerden de kinderen hun 
werk in de installatie van Echigo, en gaven 
ze een openingspraatje en rondleidingen aan 
het publiek.

DESIGNATED GROUND - Hee-Seung Choi
22 april t/m 7 juni

COMPONIST en beeldend kunstenaar 
Hee-Seung Choi (Seoul, Zuid Korea, 1976) 
emigreerde in haar jeugd naar de Verenigde 
Staten en leerde al vroeg om zich voort-
durend aan te passen aan nieuwe omge-

vingen. Ze is geïnteresseerd in de manier 
waarop de publieke ruimte stuurt in dit proces 
van socialisatie en identificatie.
 Tijdens haar verblijf in SYB heeft Choi 
geprobeerd de invloed die een ruimte op 
ons gedrag heeft in kaart te brengen. Uit-
gangspunt daarbij was de speelplaats, waar 
Wip-wap, draaimolen, glijbaan en schom-
mel kinderbewegingen choreograferen. De 
speeltoestellen zorgen voor het vertier, maar 
werpen ook beperkingen op.
 Choi maakte gangen van geknoopte 
netten waar bezoekers zich doorheen 
moesten bewegen. In deze installatie werden 
zeven korte films gepresenteerd die de 
uitvoering van een opdracht, spelletje of een 
sport zoals het Friese fierljeppen toonden. 
De achtste film was een verkenning van 
de ruimte, gemaakt met choreograaf Edd 
Schouten, die zich gedurende twee weken bij 
Choi in Beetsterzwaag voegde.

BEAR MAN AND ALICE - Abner Preis
13 juni t/m 12 juli

DE Amerikaanse kunstenaar en verhalenver-
teller Abner Preis (1975) mist in de kunst en 
het leven de LOVE. In SYB creëerde hij de 
sprookjeswereld van Bear Man and Alice. 
 “Al een jaar of vijf liep Preis met het ver-
haal van twee karakters in zijn hoofd: Bear 
Man en Alice, eerstgenoemde een macho 
kerel met het hart op de juiste plaats, en Alice 
een wat dwaas, maar mystiek meisje dat 
direct valt voor de pluizige charme van Bear 
Man.”  uit recensie Lynne van Rhijn
 Preis claimde het huis met tekeningen en 
kartonnen sculpturen, waartussen acteurs 
bewogen. Voor zijn crew organiseerde hij 
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een zomerkamp naar Amerikaans model: 
met een girl/boy policy, een ploegendienst 
voor koken en boodschappen en een echte 
inpaklijst - waarop onder meer een zaklamp, 
een slaapzak, een paar wandelschoenen en 
zwemkleding. Deelnemers waren Rocco 
Pezzella (IT), Marcus Galmazz (IT), Nina 
Boas (NL), Vivian Wenli Lin (VS), Wayne 
Horse (DE), Will Barras (GB), Harlan Levey 
(VS), Ina Smits (NL), The London Police (GB), 
Tina Villa (CR), Lydia Russell (GB), 
Franchesca Miazzo (IT), Bianca Van Zwieten 
(NL), Jesse Zarouk (VS), Takuro Mizuta (JP) 
en Claudius Gebele (DE). 
 De lokale gemeenschap van 
Beetsterzwaag speelde eveneens mee in zijn 
films. De productie ervan leek op één grote 
interactieve performance. Gelijkertijd trok 
Preis de omgeving in met vrolijk gekleurde 
olifantenmaskers en vroeg de lokale fan-
fare, een boeren familie, een gepensioneerd 
echtpaar en de vrijwillige brandweer het 
masker op te zetten. Hij liet ze kleine toneel-
stukjes opvoeren. Ook maakte hij een film met 
in de hoofdrol de snackbareigenaar en zijn 
zoontje, waarin de vader zijn zoon leert om 
beter voor zichzelf op te komen met behulp 
van kartonnen fitnessapparaten. Dit onder 
begeleiding van het nummer “The Eye of the 
Tiger”.

17 JAAR, NU AL DE BESTE KUNSTENAAR 
OOIT!!! - Herman Knottnerus & pikachu
15 juli t/m 16 augustus

DE, inmiddels 18-jarige, kunstacademie-
student Herman Knottnerus (Groningen, 
1991) kreeg in de zomer van 2009 de ruimte 
om zich met grote ijver en in alle vrijheid op 

zijn uitzonderlijke werk te storten. SYB no-
digde de kunstenaars Gyz La Rivière, Henry 
J. Alles en Johan Gustavsson uit om met hem 
in gesprek te gaan.
 “Door het hele kunsthuis hangen teksten en 
tekeningen waarop Pikachu veelal wordt af-
gebeeld als de verlosser van alle kunstenaars 
- er is zelfs een heel altaar voor het kleine 
gele beestje ingericht - en waarin Mickey 
Mouse het symbool van het kwaad is. Pikachu 
fungeert hier als het ware als alter ego van 
Knottnerus; zinspelend op de fantasiewereld 
waar Pikachu uit afkomstig is, gaat Knottnerus 
een strijd aan met de gevestigde, creatieve 
orde van Walt Disney. Hiermee slaat hij een 
brug tussen fantasie en werkelijkheid, tussen 
de kleurrijke wereld van speelgoed en de 
gemaaktheid van de kunstwereld.” 
uit recensie Irene de Craen
 Ter afsluiting vierde Herman zijn honderd-
vijftigste verjaardag met zoete drankjes, door 
zijn moeder gebakken taarten en een flinke 
stapel cadeaus die hij tergend langzaam 
uitpakte om vervolgens met iedere inhoud 
uitgebreid te zitten spelen. 

HET HUIS MET DE AREND - Ruth van Beek en 
Basje Boer
19 augustus t/m 4 oktober

IN de overgang van zomer naar herfst ver-
bleven kunstenaar Ruth van Beek (Zaandam, 
1977) en schrijver/kunstenaar Basje Boer 
(Amsterdam, 1980) zes weken in SYB om 
intensief samen te werken. Ze maakten een in-
stallatie en een boek. Ze streefden ernaar om 
tekst en beeld een evenredige rol te geven 
waardoor de tekst niet de functie van uitleg 
en het beeld niet de functie van illustratie 
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krijgt. Dit streven werd bereikt door hun werk-
wijze met voortdurende wisselwerking tussen 
tekst en beeld, driedimensionaal (de instal-
latie) en tweedimensionaal (het boek), tussen 
Van Beek en Boer. Het verblijf in SYB speelde 
een grote rol in het werkproces: het dagelijks 
leven, het Friese platteland, de dynamiek tus-
sen de kunstenaars, de boeken die ze lazen, 
de films en tv-programma’s die ze zagen en 
de muziek die ze beluisterden.
 “Een voorbeeld van deze wisselwerking 
begint met een zinnetje dat ik schreef: De 
beesten uit het bos; ze komen uit de holen 
en de bomen. Ruth pikt die zin uit mijn tekst 
en creëert deze beesten vervolgens in een 
reeks collages. Al eerder maakt ze een reeks 
collages van meubels waarvan de poten mij 
weer deden denken aan de uiterlijke over-
eenkomsten tussen meubilair en dieren. In de 
huiskamer van Kunsthuis SYB vindt Ruth een 
bloemlezing met daarin een gedicht van 
J. Slauerhoff. Het opent met de regels: Hei-
lige reeën/Op tengre poten. Ik maak vervol-
gens een serie tekeningen van meubels met 
dierlijke eigenschappen, in de zwarte vlakken 
die herinneren aan schaduwen. Ruth en ik 
maken iele schaduwen voor de meubels in de 
installatie. Die schaduwen vinden vervolgens 
hun weg terug naar mijn tekst: Schaduwen 
kruipen als beesten uit de barsten in de ven-
sterbank.” 

PEEPED DRAWINGS - Mariusz Tarkawian
9 oktober t/m 8 november

DE Poolse kunstenaar Mariusz Tarkawian 
(Polen, 1983) heeft altijd potlood en papier 
op zak. Het leven om hem heen legt hij vast 
in een eindeloze stroom trefzekere kleine 

schetsen, zijn Peeped Drawings. Ook tijdens 
gesprekken met vrienden en bij contact met 
galeriehouders schetst hij ongenadig door, 
waarbij hij ook de dialogen vastlegt. Zijn 
getekende verslag leest als een opeenvolging 
van onbeholpen momenten. 
 In SYB ging Tarkawian door met zijn niet 
aflatende beeldenstroom. Hij maakte werk 
in relatie tot de geschiedenis en de directe 
omgeving van SYB. Zo tekende hij de werken 
van eerdere SYB-projecten, maakte situatie-
schetsen tijdens treinreizen, legde wachtende 
mensen bij de bushalte vast. Een groot 
deel van de gemaakte werken betrof teken-
ingen van bekende Nederlandse en Poolse 
kunstwerken. De afsluitende tentoonstelling 
bestond uit een lange rij tekeningen naast
elkaar, op één hoogtelijn, door de hele 
ruimte. 

VOORBIJ DIE WARME ZOMER – Gerwin 
Luijendijk en Kathrin Maria Wolkowicz
11 november t/m 3 januari

DE smartlap is een boodschap over hoop, 
verlangen, onbeantwoorde liefde en verlies, 
verpakt in een universele taal die iedereen 
begrijpt. De nietszeggende leegte die het 
gevolg is van deze universaliteit wordt vaak 
begeleid door beelden van een mooi land-
schap, folklore en wapperende banieren, een 
persoon voor een achtergrond die gericht 
is op de camera, theatrale performance en 
goedkope productie.
 Film- en tekstkunstenaar Kathrin Ma-
ria Wolkowicz (Berlijn, 1981) en perfor-
mancekunstenaar Gerwin Luijendijk (Zaan-
dam, 1980) ontleedden in SYB de smartlap 
met onderzoeksmatige precisie. Songteksten, 
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videoclips, foto-shoots en het imago van het 
smartlapgenre werden ontrafeld waarna 
zij de afzonderlijke eigenschappen ervan 
inzetten voor nieuwe producties. SYB was 
hierbij tijdelijk muziek- en filmstudio en de 
plattelandsidylle van Beetsterzwaag fung-
eerde als achtergrond.
 Tijdens de kerstperiode, waarin SYB geslo-
ten was, toonde de kunstenaars het resultaat 
in een raampresentatie in twee delen. Achter 
het ene raam draaide de ‘videoclip’. Achter 
het tweede raam was de tekst te lezen die bij 
het levenslied hoorde.
 “Er is gebruik gemaakt van zo’n beetje 
alle clichés die dit muziekgenre kent. Beide 
kunstenaars zijn steeds alleen in beeld: in 
een weiland, op een schommel of wandelend 
over een verlaten bospad. De blik is telkens 
eerst afgewend van de camera - richting 
leegte – om zich vervolgens smekend naar de 
toeschouwer te verplaatsen. Door de thea-
trale bewegingen en lichaamstaal druipen 
de beelden van valse emotie en door het 
ontbreken van geluid wordt hier nog meer de 
nadruk op gelegd.” uit recensie Irene de Craen
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EVALUATIE

SYB is een wonderlijke binnenwereld. Zelfs 
de buitenmuren staan hier binnen. Een cocon 
in een omgeving die, bijna zonder uitzon-
dering, een vriendelijke cultuurshock teweeg 
brengt bij de jonge kunstenaars die we hier 
ontvangen. Vriendelijk, zeggen we bewust, 
maar niettemin overrompelend. Alles is hier 
vreemd, maar veilig. We willen bewust een 
cocon zijn, waar we kunstenaars in de gele-
genheid stellen hun artistieke binnenwereld 
naar het kunsthuis over te hevelen. Het pand 
mag een tijdje hun denkruimte zijn. De ruimte 
is verre van een neutrale witte doos. De tijd 
heeft haar littekens in het pand achter-
gelaten en hoewel we ons kunsthuis koesteren 
en met liefde in stand houden, laten we die 
sporen zitten. Elk project laat sporen na. De 
muren zijn ons geheugen. Analoog aan deze 
architectonische eigenschappen, zien we het 
liefst een projectperiode onuitwisbaar in het 
geheugen van onze gastkunstenaars gegrift 
worden. Er is iets veranderd! 
 Dit jaar was een goed jaar, waarin we 
ruimschoots aan die missie hebben voldaan. 
Voor veruit de meeste kunstenaars die we 
hebben ontvangen geldt, dat hun tijd bij SYB 
werkelijk verschil heeft gemaakt. Hier hebben 
ze dingen gedacht, die elders ondenkbaar 
geweest zouden zijn. Hier hebben ze ontdekt, 
wat ergens anders niet voor handen was. Hier 
hebben ze gerealiseerd, wat buiten de muren 
van dit huis niet hetzelfde zou zijn geweest. 
Daar zijn we trots op. Onze muren maken 
verschil. 

 

Dat hebben we natuurlijk niet alleen aan de 
bijzonderheden van het pand en het dorp 
Beetsterzwaag te danken, maar ook aan de 
zorgvuldige wijze waarop we onze kunste-
naars selecteren en begeleiden. Onze vrijwil-
lige medewerkers hebben geen enkele andere 
reden dan deze: deze locatie biedt zoveel 
kansen dat we er alles aan zullen doen die zo 
optimaal mogelijk te benutten. De gedachte 
dat we gezamenlijk in staat zijn verschil te 
maken in de ontwikkeling van kunstenaars 
met bijzonder potentieel, is een enorme 
motivatie. Een werkperiode bij SYB 
betekent vaak een intensivering van het artis-
tieke denken en handelen. Het is strikt genom-
en geen atelier, waar je vanzelfsprekend ver-
volg kunt geven aan je artistieke proces. Het 
is een laboratorium. Kunstenaars komen met 
een gerichte onderzoeksvraag. En niet zelden 
komen ze met onvermoede antwoorden of 
onvoorziene vragen weer de deur uit. En dat 
is waarmee ze voort kunnen. 
 Natuurlijk is het zinloos om alleen op de 
loftrompet te blazen. We zijn het aan onszelf 
en onze gasten verplicht kritisch naar de 
projecten te kijken, om te zien of onze missie 
werkelijk slaagt. Of we in staat zijn de juiste 
mensen op de juiste plaats gelegenheid te 
bieden. Of we voldoende bijsturen waar dat 
mogelijk is. Of we ons beleid moeten hand-
haven. Zijn onze dromerijen reëel? Daartoe 
evalueren we achteraf met onze gastkun-
stenaars hun projectperiodes, en schrijft het 
begeleidend lid van de programmeringscom-

EVALUATIE
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missie een evaluatie. Die handelswijze levert 
altijd stof tot nadenken, waarvan hier een 
weerslag volgt.
 De spits werd dit jaar afgebeten door Nina 
Wijnmaalen. Onder de titel THE DRUNKEN 
ARTIST, HIS STRANGE APPETITE AND AN 
IMAGINARY COLLECTION OF UNTAMED 
RABBITS, deed ze iets waarvan we bij SYB 
in een juichstemming raken. Ze bevolkte 
ons huis met haar artistieke persoonlijkheid. 
Dat zeggen we welbewust. Hier was Nina 
maximaal artiest. Ze werd haar werk. Merk-
ten we eerder op dat we de denkruimte van 
de kunstenaar fysiek willen uitbreiden, Nina 
deed precies dat. Haar kunstenaarsbrein was 
binnenstebuiten gekeerd hier. Wie SYB tijdens 
haar presentatie, die het karakter had van 
een performatieve installatie, de ruimte van 
het kunsthuis betrad, betrad het hoofd van 
de kunstenaar. SYB was haar nest geworden, 
compleet verknutseld en verduisterd tot een 
labyrint van nissen en hoekjes, bevolkt door 
personages die ze in haar periode hier ver-
zonnen had en uitgewerkt. Als toeschouwer 
zat je die figuren – de meeste in de vorm van 
een videoperformance - ongemakkelijk dicht 
op de huid. Nina zelf acteerde een body-
buildster die oefeningen deed en zichzelf 
ongegeneerd met liters zonnebloemolie 
insmeerde. Van de aanwezigheid van toe-
schouwers leek niets tot haar door te dringen. 
Wij allen werden voyeurs. Troost echter bood 
de kroeg die ze met Luuk Verpaalen (een 
doorgewinterde café-eigenaar) had ingericht. 
Hing alles aan elkaar van karton en primitief 
knutselwerk, was in feite die kroeg een cliché-
matig afgeleide van een kunstenaarscafé, de 
bezoekers geloofden haar kroegje. En het 
artistieke gesprek vlotte daar buitengewoon 
en wij van SYB zagen gebeuren waarvoor we 
bestaan: hier was een tijdelijke gemeenschap 
van artistieke denkers bijeengekomen. Het 

was vol, luidruchtig en vreemd. Hier vond 
een ongebruikelijke uitwisseling van ideeën 
plaats.  
 Het project was een broeierig succes 
kortom, maar niet alle onderdelen van het 
plan waren even bevredigend. Omdat we zo 
graag zien dat SYB een plek van artistieke 
uitwisseling is, zullen we nooit schromen een 
samenwerking of een ontmoeting van kunste-
naars te stimuleren. Nina omschreef in haar 
evaluatie de samenwerking met Maciej Sarna 
echter als ‘KUT’. Het contact was stroef en 
hun werk vond geen gezamenlijke grond. 
We zien achteraf dat de komst van Sarna 
een onzinnige toevoeging aan het project 
was en vragen ons af of Nina niet alleen 
tot deze samenwerking is gekomen uit een 
gevoel van verplichting terwijl de urgentie om 
samen te werken er bij haar niet was. Aan de 
andere kant was Nina opgetogen over haar 
samenwerking met Luuk Verpaalen en de 
gedachtewisselingen met Ad de Jong. Het 
belang van deze ‘samenwerkingen’ zat 
meer in de gesprekken en daarmee steun en 
overdenking, dan dat het nieuw en uitdagend 
moest zijn. Nina lijkt meer dan voldoende te 
hebben aan zichzelf. Haar ontwikkeling is 
in een enorme stroomversnelling geraakt en 
haar visie op haar eigen kunstenaarschap 
en de fysieke rol die ze in haar eigen werk 
inneemt zijn dankzij haar verblijf in SYB 
verhelderd. 

HOE anders verliep de projectperiode 
ENCOUNTER van Masashi Echigo. Deze 
Japanse jongen, opgeleid als architect, maar 
werkzaam als beeldend kunstenaar, diende 
een projectvoorstel in met een indrukwek-
kende en ambitieuze documentatie van 
eerdere projecten. Er was vooraf wel iets van 
discussie over de aard van zijn kunstenaar-
schap in relatie tot de plek die SYB is, maar 
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tenslotte hebben we toch gemeend dat deze 
jongen hier op de juiste plaats zou zijn. 
Afgemeten aan zijn eindpresentatie zouden 
we nauwelijks anders kunnen concluderen. 
Zijn doolhof van grote ijzeren hekwerken was 
zo indrukwekkend als we hadden gehoopt. 
Ook Masashi is gebleken de eigenaardige 
eigenschappen van het kunsthuis in zijn 
voordeel te kunnen gebruiken. Daarbij werd 
hij overigens op een bijzondere manier door 
buurtbewoners terzijde gestaan. 
Diverse buurmannen en buurvrouwen hebben 
Masashi liefdevol ondersteund in praktische 
en culinaire zin. Ze maakten autoritten met 
hem, kookten voor hem, vertelden hem over 
de geschiedenis van het pand en het dorp en 
introduceerden hem in de Friese volksaard. En 
hielpen hem enthousiast met allerlei praktische 
problemen. Een knap georganiseerde club 
assistenten, dat moeten we Masashi nageven.
 Masashi gaf duidelijk te kennen dat zijn in-
stallaties altijd naar aanleiding van specifieke 
plekken en regionale culturele eigenschappen 
ontstaan. Toch zijn we niet helemaal geluk-
kig geweest met zijn project, omdat we niet 
echt geloven dat de kunstenaar werkelijk 
moeite heeft gedaan een verhouding met de 
regionale cultuur aan te gaan. Zijn omgang 
met buurtbewoners kwam hem natuurlijk 
buitengewoon van pas, maar we hebben het 
in ieder geval niet echt teruggevonden in zijn 
werk. Het leek althans geen betekenisvolle 
rol te spelen. Onze voornaamste doelstel-
ling – de kunstenaar faciliteren en stimuleren 
bijzondere stappen te zetten, zijn denken 
op te rekken of te preciseren – van dat alles 
is nauwelijks sprake geweest. Wij hebben 
achteraf de indruk gekregen dat Masashi 
hier precies deed, wat hij elders ook gedaan 
zou hebben. De kwaliteit van zijn installatie 
was hoog, maar we vermoeden dat SYB niet 
werkelijk heeft bijgedragen aan zijn artistieke 

ontwikkeling. Van het onverwachte en onver-
moede is geen sprake geweest. SYB wil niet in 
eerste instantie een productiehuis zijn, of een 
galerie.
 Overigens was het wel een feest om 
te zien hoe die vreemdeling uit Japan de 
gemeenschap rondom het kunsthuis bij zijn 
project betrok en tijdens zijn projectpresen-
tatie ook behoorlijk wat lokaal volk op de 
been had weten te brengen. Dat is niet altijd 
een vanzelfsprekendheid hier en toch is zulks 
ons veel waard. Ook fijn dat hij zo ruimhartig 
heeft meegewerkt aan het educatieproject 
van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. 

DAN was het de beurt aan de 
Zuid Koreaanse Hee-Seung Choi met 
DESIGNATED GROUND. Opnieuw een 
kunstenaar die zich op een bijzondere manier 
heeft genesteld tussen de ongebruikelijke 
muren van het kunsthuis. En opnieuw, zoals 
zowel bij Masashi als Nina gebeurde, betrad 
de bezoeker tijdens de projectpresentatie 
geen tentoonstelling, maar een werk. Dat is 
wat je misschien een symptoom van het kunst-
huis kunt noemen, op een aangename manier 
dan; de ruimte en het werk daarin, zijn niet 
meer van elkaar los te peuteren. Geen kunst 
in de ruimte, maar kunst met de ruimte. Nieuw 
weefsel aan de muren, nieuwe organen in de 
rudimentaire ruimte. Vooraf formuleerde ze 
haar project als een onderzoek naar de wijze 
waarop wij – de mensen – in bepaalde han-
delingen worden gedirigeerd door ruimtelijke 
ingrepen. Haar onderzoek spitste zich toe 
op het spel. Het spel, dat ons met regels en 
beperkingen leidt in ons gedrag. Zij diri-
geerde onze bewegingen in het kunsthuis met 
‘weefsels’ van geknoopte netten, waarin ze 
kleine domeinen van spel had aangebracht, 
in de vorm van monitoren die kleine handel-
ingen lieten zien. Handelingen die we asso-
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cieerden met spel. Kinderspel. Of vervormd 
kinderspel. Zelf werden we overigens nau-
welijks tot handelen aangezet, of het moet 
onze wandeling door het huis geweest zijn, 
dus van werkelijke interactie tussen beschou-
wer en kunstwerk was niet echt sprake. Maar 
dat neemt niet weg dat we enthousiast waren 
over de beeldende en evocatieve kwaliteiten 
van het werk. 
 Tijdens haar periode bij SYB ging 
Hee-Seung gedurende twee weken een 
samenwerking aan met de jonge Neder-
landse choreograaf Edd Schouten. Beide 
waren over deze samenwerking zeer ver-
heugd en voorzagen na afloop verdere 
mogelijkheden in voortzetting van die samen-
werking. SYB zelf was echter niet onverdeeld 
enthousiast over de resultaten van deze 
artistieke coöperatie. De grote videoprojectie 
in het voorhuis van SYB, waarop Schouten te 
zien was terwijl hij fysiek contact met het huis 
lijkt te willen maken, had wat ons betreft niet 
de kwaliteit die we voor ogen hebben. Maar 
dan, twee weken is kort misschien, om tot een 
volledig doorgewerkt en bevredigend resul-
taat te komen. Als schetsmateriaal had het 
videowerk wel degelijk potentie.
 Soms is dat het verwarrende hier: een 
eindpresentatie heeft een beetje de aard van 
een tentoonstelling, maar is in feite het resul-
taat van een intensieve onderzoeksperiode. 
Als zodanig willen we de projectpresentaties 
dan ook het liefste zien. Maar we kunnen ook 
niet ontkennen dat we een podiumfunctie heb-
ben. 

VOLGT het project BEAR MAN AND ALICE 
van de in Rotterdam wonende Amerikaan 
Abner Preis. Feest in het kunsthuis! Op zijn 
Amerikaans. Een hoop kunstenaars over de 
vloer. Abner transformeerde ons huis tot een 
summercamp. Hier werden 

hamburgers gebraden, hier werd amicaal 
gedronken tot in de kleine uren en in geza-
menlijkheid werd hier aan een 
gesamtkunstwerk gewerkt. Een onhollands vet 
aangezette happening waarin het alterego 
van Abner – Bear Man – smoorverliefd raakt 
op meisje Alice. Zij beantwoordt zijn liefde 
en alles en iedereen is happy aan het eind. 
Ook de mensen uit de omgeving die Abner 
knap in zijn kartonnen decor had verstrikt. 
Zij keken toe, dansten mee. Hier wisten we 
opnieuw niet waar het kunstwerk begon en 
waar het eindigde. Niet alleen de muren van 
het kunsthuis behoorden tot de installatie van 
de kunstenaar, ook de omringende bewoners 
maakten er deel van uit. Een fijne broeierige 
atmosfeer was het. 
 Wel waren wij van SYB een beetje onwen-
nig in ons eigen huis. Abner is een jongen 
die je niet gauw over het hoofd ziet, hij 
maakt zichzelf behoorlijk kenbaar, op alle 
fronten. Hij was de man die de touwen stevig 
in handen hield en hij liet duidelijk zijn talent 
blijken om mensen – kunstenaars en buurtbe-
woners – bij zijn wonderwereld te betrekken. 
Onze medewerker Gerben Willers, die de 
begeleiding van Abner op zich had genomen 
(en overigens ook het contact met Abner had 
gelegd in een eerder stadium) was ietwat 
beduusd om zoveel bravoure. Toen hij in-
formeerde of en hoe hij de kunstenaar bij zijn 
omvangrijke en ambitieuze project terzijde 
kon staan, ontvlamde Preis in een onverwa-
chte bulderpartij: ‘NO! NOBODY TELLS ME 
HOW TO MAKE MY ART!’ 
 Abner Preis, door SYB benaderd voor een 
projectperiode in het kunsthuis, voldoet strikt 
genomen niet precies aan het kunstenaars-
profiel dat we willen faciliteren. Preis timmert 
behoorlijk aan de weg en heeft zijn vorm 
duidelijk gevonden. Hoewel hij zijn periode 
hier besloot met een waanzinnige happening 
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die ons nog lang op het netvlies blijft staan, 
betwijfelen wij of we werkelijk van betekenis 
hebben kunnen zijn in zijn ontwikkeling. Daar 
waar we hem kritisch en reflectief  terzijde 
hadden willen staan, liet hij ons niet toe en 
dat betreuren we wel enigszins. Maar dan, 
we zijn geen docenten hier. SYB is geen 
educatief centrum voor professionals. SYB is 
een laboratorium, waar kunstenaars met hun 
zelfgeformuleerde ambities en onderzoeksvra-
gen aan de slag kunnen. Het meest waarde-
volle wat we ze daarbij kunnen geven is ons 
vertrouwen. En we zijn trots op wat Abner 
Preis bij ons tot stand heeft gebracht. 

DACHTEN we met Abner de grens van artistieke 
waanzin en spektakel wel zo’n beetje bereikt 
te hebben, het kon kennelijk nog gekker. 
Herman Knottnerus was te gast. Half zo oud 
als kunstcollega Preis (1975), want Herman 
was nog maar net stemgerechtigd toen hij 
bij ons binnentrad. Waarom zo’n snotjongen 
faciliteren met een projectperiode met bijbe-
horend budget? Is er een efficiëntere manier 
van verspilling denkbaar? Ons antwoord 
zou met ieder ander weldenkend mens met 
een vanzelfsprekend ‘NEEN’ beantwoord 
worden, ware het niet dat Herman een won-
derkind is. En dat zeggen we in alle ernst. 
Herman Knottnerus is een jongen - hij studeert 
aan Academie Minerva in Groningen – die 
over buitengewone beeldende capaciteiten 
beschikt, een volkomen vreemdeling is in 
ieder denkbaar opzicht en over een artistieke 
intelligentie en werklust beschikt die we nog 
nooit bij zo’n jonge knaap hebben gezien. 
Toen één van onze programmeurs over 
deze figuur verslag deed tijdens een verga-
dering, hebben wij elkaar eens indringend 
aangekeken. Na veel discussie, zowel over 
het inhoudelijk belang alsook de praktische 
verantwoordelijkheid om iemand die nog thuis 

woont in zijn eentje in het kunsthuis te zetten, 
hebben we uiteindelijk besloten deze jongen 
uit te nodigen, wetend dat we tot het onge-
hoorde besloten hadden. 
 Om Herman niet in zijn eentje te laten 
zwemmen, hebben we hem van feedback 
voorzien door gasten voor hem uit te nodigen 
(kunstenaars Gyz La Rivière, Henry J. Alles 
en Johan Gustavsson). Zij hebben ieder een 
of twee dagen met hem doorgebracht en 
met hem gesproken over zijn ideeën en de 
praktijk van het kunstenaarschap. De reacties 
die we van hen terugkregen, kwamen in grote 
lijn overeen met de indruk die wij kregen van 
Hermans projectperiode. Aan de ene kant 
waren we verheugd en verbaasd over het 
resultaat van dit project, dat misschien wel 
het meest risicovolle in onze geschiedenis is 
geweest. Het gebeurt maar zelden dat je een 
jongen treft, op het nippertje zijn speelgoed 
ontgroeid, die in staat is consistent aan een 
oeuvre te werken. Herman is zo’n uitzon-
dering. Zijn werk is een wonderlijk amalgaam 
van een kinderwereld van speelgoed en 
hysterische tekenfilms, behoorlijke kunst-
historische kennis, grote artistieke vragen en 
obscure fenomenen. En met zijn werk, zijn 
gedrag en zijn slordig gekalkte uitspraken 
bracht hij ons, die hij ‘kunstbobbies’ noemt, in 
een voortdurende verlegenheid. 
 Zijn totale ongeremdheid was lastig te 
plaatsen; was het de waarlijke onbelaste 
vrijheid van een kind – hadden wij hier te 
maken met een tabula rasa of misschien zelfs 
een idiot savant? Of was dit gewoon een 
bijzonder energieke en talentvolle puber die 
zijn onwetendheid en verlegenheid omzette in 
recalcitrant gedrag op het kunstzinnige vlak? 
Hield hij ons voor de gek of waren wij hier de 
bakermat voor een glorieuze toekomst?
We weten het nog steeds niet. Waarschijnlijk 
zal pas over een paar jaar blijken wat 
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Herman aan dit avontuur heeft gehad. 
Achteraf bezien zijn er twijfels gerezen over 
de juistheid van deze werkperiode. Door de 
ondoordringbaarheid van Herman (puber 
met grote argwaan tegenover alle volwas-
senen en een nogal hoekige communicatie) 
weten we niet zeker hoe hij de periode 
beleefd heeft. Het lijkt erop dat hij de ruimte 
en erkenning van het werken in SYB als 
bevrijdend heeft ervaren ten opzichte van 
de schoolsheid van academie. Hij heeft veel 
werk verzet en zijn thematiek / rollenspel 
verder gevoerd. Voor de programmerings-
commissie blijft toch het gevoel over dat we 
wellicht iemand een unieke ervaring geboden 
hebben, maar dat het voor SYB zelf niet 
bevorderlijk is geweest. Behalve dat het een 
aantal artistiek-existentiële vragen oproept, 
heeft het verder geen grote bijdrage geleverd 
aan het programma van SYB. Achteraf 
bezien had het bieden van meer context het 
gevoel van vrijblijvendheid weg kunnen 
nemen. Het was interessanter geweest dit 
project te laten draaien om de vragen die 
zijn jonge kunstenaarschap in relatie tot een 
residentie als de onze oproept, in plaats van 
om zijn vermeende kunstenaarschap an sich.

BIJ de evaluatie van het volgende project 
schoot een van onze commissieleden een 
uitspraak van een galeriehouder door het 
hoofd. ‘De natuurlijke habitat van ‘het 
schilderij’ is ‘de wand’, weet je wel..’ Deze 
uitspraak volgde op een opmerking van een 
kunstenaar die zichzelf hardop bevroeg 
waarom galerieruimtes in essentie zoveel op 
elkaar lijken. Witte wanden, met schilderijen 
en aanverwante zaken aan de muur. Tja, 
kunstenaars en hun argwaan ten opzichte 
van vanzelfsprekendheden. Veel dingen 
zijn wat ze zijn, vanwege wetmatige ver-
schijnselen. Voor veel problemen verzinnen 

we steeds opnieuw dezelfde oplossingen. 
Misschien zijn dat de goede oplossingen, 
maar dat neemt niet weg dat we die ken-
nelijke wetmatigheden niet nu en dan eens 
overtreden kunnen. Ruth van Beek en Basje 
Boer trachtten zo’n wetmatigheid eens nader 
te onderzoeken. Tijdens hun projectperiode 
onder de titel Het Huis met de Arend (zoals 
het huis heel vroeger werd genoemd in de 
volksmond) streefden ze ernaar een boek 
en een installatie te maken waarin tekst een 
beeld een evenredige, gelijkwaardige rol 
zouden hebben. Het ene niet dienstbaar aan 
het andere te laten zijn, noch andersom. 
Geen tekst bij een plaatje, geen plaatje bij 
een tekst. Het leverde een bijzonder poëtisch 
totaal op. 
 Bij het tot stand brengen zijn Van Beek en 
Boer intuïtief te werk gegaan en hebben ze 
elkaar gevoed met tekst en beeld. Maar in 
feite was er nog een derde persoonlijkheid 
bij hun project betrokken. Deze laatste was 
misschien wel de meest evocatieve speler in 
hun project: het huis zelf. Wij kennen nauwe-
lijks een plek die zo onontkoombaar mee-
fluistert als ons eigen huis. De stenen hebben 
heel wat geabsorbeerd, in de loop van de 
honderden jaren dat ze hier liggen opge-me-
tseld. Wie er gevoelig voor is, die hoort ze. 
Basje en Ruth zijn gevoelig gebleken. Vooraf 
hebben ze hun plan natuurlijk vrij uitvoerig 
omschreven, maar de uitkomsten ervan 
waren onvoorspelbaar, binnen die kaders. 
Een project naar ons hart. Kleine kantteken-
ing die we moeten maken: Basje en Ruth 
hebben achteraf de hoeveelheid werk die ze 
in vijf weken meenden te kunnen verzetten 
wat overschat. De tijd vloog om en hoewel ze 
beide tevreden zijn met de resultaten van hun 
werkperiode, het was het ze toch veel te snel 
voorbij.
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PEEPED Drawings… We hebben ongelofelijk 
veel werk moeten verzetten om hem hier 
te krijgen, het leek telkens stuk te lopen, de 
communicatie verliep heel moeizaam, want 
stelselmatig indirect via zijn Poolse galerie-
houder, maar ten slotte lukte het toch: de 
Pool Mariusz Tarkawian trakteerde ons op 
zijn aanwezigheid in het kunsthuis. Hoewel 
we best fier op onszelf zijn, dat het ons gelukt 
is deze jonge kunstenaar, wiens artistieke 
status razendsnel omhoog schiet, hier heb-
ben kunnen faciliteren, moeten we toch ook 
toegegeven: Mariusz bleek een vergissing. 
Zijn periode hier heeft aan het eind een erg 
mooie projectpresentatie opgeleverd; het 
niveau van zijn werk is hoog en bij het zien 
van zijn tekeningen liep ons het water heb-
berig in de mond. Maar, zoals we in relatie 
tot het project van Masashi al opmerkten, 
we zijn geen productiehuis. We wilden liever 
een verschil maken. Een bijzondere mar-
kering helpen aan te brengen in een artistieke 
ontwikkeling. In het geval van Mariusz was 
daarvan geen sprake. Hij zette hier exact 
voort wat hij al jaren doet. Dat is bijzonder en 
goed, maar deze jonge Pool heeft SYB beslist 
niet nodig gehad in relatie tot de creatieve 
processen die aan zijn werk ten grondslag lig-
gen. Mariusz heeft een rigide artistiek format 
en daar blijft hij bij. Daar is hij monomaan 
genoeg voor en bovendien maakt dat hem tot 
een bijzondere kunstenaar. Maar star is hij. 
De goede gesprekken die hij met ons begelei-
dend commissielid voerde hebben hem niet 
werkelijk op een onvoorzien spoor gezet. En 
misschien was dat ook niet nodig. Zijn werk-
methode is een beeldende goudmijn die hij tot 
in lengte van jaren kan uitmelken. En vermoe-
delijk zal hij dat ook doen. Wij hebben ons 
vergist, kortom. En achteraf denken we dat 
we onze vergissing hadden kunnen voorzien, 
als we niet zo likkebaardend hadden uit-

gezien naar het werk van Marius Tarkawian, 
dat we nog altijd hoog aanslaan. 
 Kortom: onze kunsthonger mag nooit 
prevaleren boven onze doelstelling: een grote 
impuls geven aan het creatieve proces van 
hen waarin wij bijzonder potentieel herken-
nen. 

ZO geschiedde bij het project van Gerwin 
Luijendijk en Kathrin Maria Wolkowicz. Hun 
onderzoekstraject vonden we behoorlijk span-
nend en de samenwerking was verrassend. 
We boden de kunstenaars het strikte kader 
van het jaarlijkse ‘raamproject’: een werk dat 
tijdens de eindejaarsweken gepresenteerd 
wordt achter de ramen van het huis, terwijl 
SYB met kerstreces is. De communicatie met 
de voorbijganger speelt bij het raamproject 
een belangrijke rol, maar is gelimiteerd tot 
de kijkrichting van degenen die op de stoep 
staan te kijken. Bezoekers die de installatie 
met aandacht bekijken, winkelende dorps-
bewoners die een blik naar binnen werpen, 
mensen die in de kou wachten bij de bushalte. 
 Gerwin en Kathrin begonnen voor VOOR-
BIJ DIE WARME ZOMER met een artistiek 
onderzoek naar de betekenis van hoop, ver-
langen, onbeantwoorde liefde en verlies, ver-
pakt in de universele taal van de smartlap. De 
samenwerking van dit duo leek een vreemde 
keuze vanwege de weinige overeenkomsten 
in hun werk. Toch bleek hun samenwerking 
een succes.
 Het werk dat zij presenteerden ontleed de 
smartlap en focuste met analytische bena-
dering op diens belangrijkste componenten; 
beeld en tekst. De betekenisloze leegheid van 
een ‘universele taal’, aangevuld door een 
mooi landschap, een figuur voor een achter-
grond die de camera inkijkt, een theatrale uit-
voering en een goedkoop lijkende productie. 
Bekende beelden voor de meeste TV-kijkers. 
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Desondanks leverde het onderzoeken van de 
relatie tussen die twee interessante resultaten 
op. Gerwin en Kathrin verkenden de lande-
lijke omgeving, bouwden een deel van het 
huis om tot geluidsstudio, gebruikten het 
kunsthuis en Beetsterzwaag als achtergrond 
voor een video en presenteerden het publiek 
een zeer interactief raamproject. Achter het 
linker raam speelde de video – zonder tekst 
en geluid; achter het rechter raam rolde 
de tekst voorbij – ook zonder muziek, als 
een beeldende woordspeling op het thema 
van verlies en ontberen. De ‘site specific’ 
installatie bestond uit een houten constructie 
waarin de twee monitoren zo waren ge-
plaatst dat vanuit geen enkele hoek de hele 
setting zichtbaar was. De toeschouwer moest 
continu heen en weer bewegen om de twee 
delen te kunnen verbinden. Aan de ene kant 
de tekst van het lied over de geliefde die je 
alleen achterlaat, aan de andere kant het 
beeld van een man of een vrouw die, elkaar 
afwisselend, je verleidelijk aankijken en na 
een tijdje een parodie van zichzelf worden. 
Doordat de toeschouwer werd gedwongen 
te kiezen tussen het ene of andere raam – 
beeld of tekst – werd ook de relatie tussen 
de twee benadrukt en in twijfel getrokken. 
Door nergens geluid toe te voegen en door 
beeld en tekst te scheiden, hebben Gerwin 
en Katrin de smartlap ontleed tot hun beteke-
nisloze componenten. De humor in hun bena-
dering was vermakelijk. Met het nabootsen 
en herhalen van de rollen die zo kenmerkend 
zijn voor zoveel subculturen, stelden zij in 
hun verkenning uiteindelijk ook de rol van de 
kunstenaar ter discussie.

ZO kwam er een eind aan een dynamisch 
jaar met zeer uiteenlopende projecten. Van 
intieme, geconcentreerde projecten als Desig-
nated Ground en Het Huis met de Arend, tot  

de uitbundige projecten van performers Nina 
Wijnmaalen en Abner Preis. In 2009 werd 
de gemiddelde leeftijd van de bezoeker flink 
naar beneden geschroefd dankzij een 
educatieproject met basisschoolleerlingen en 
het verblijf van de jonge Herman 
Knottnerus. Het was ook een jaar waarin 
voor SYB nogmaals het belang van samen-
werking bewezen werd. Door de negatieve 
ervaring met de samenwerking tussen Nina 
Wijnmaalen en Maciej Sarna in het begin van 
het jaar waren we geneigd deze voorwaarde 
wat meer los te laten. Echter, terugkijkend op 
de projecten van Masashi Echigo en Mariusz 
Tarkawian zien we dat juist het gebrek aan 
uitwisseling met collega’s de geringe impact 
op hun ontwikkeling veroorzaakte. Deze 
ervaring sterkt ons in de overtuiging dat de 
samenwerking van de residerende kunstenaar 
met collega’s en andere gesprekspartners 
van onmiskenbaar belang is voor het maken 
van een volgende stap in het kunstenaar-
schap. Projecten als Designated Ground, Het 
Huis met de Arend en Voorbij die Warme 
Zomer illustreren dit. Maar ook bij Nina 
Wijnmaalen en Abner Preis, die meer de rol 
van regisseur op zich namen, hebben de 
gasten gezorgd voor dialoog, verrijking en 
dynamiek. Ons huis is groot genoeg om veel 
mensen te ontvangen, en daar maken wij een 
punt van.
 We kijken met een goed gevoel terug op 
het voorbije jaar. Wat overblijft aan tekst en 
beeld, dat bewaren we in ons archief en ons 
huis heeft zijn absorberende werk gedaan 
natuurlijk. En wat het voornaamste is, wij 
denken te weten dat voor de meerderheid 
van onze kunstenaars geldt: toen zij de drem-
pel naar buiten weer overstaken hebben zij 
gedacht: er is iets veranderd.



34 BEAR MAN AND ALICE - Abner Preis
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36 BEAR MAN AND ALICE - Abner Preis



37



38 17 JAAR, NU AL DE BESTE KUNSTENAAR OOIT!!! - Herman Knottnerus & pikachu



39



40 HET HUIS MET DE AREND - Ruth van Beek en Basje Boer
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BIJLAGE 1   
Personele bezetting 2009

BESTUUR STICHTING SYB

voorzitter Stina van der Ploeg, kunsthistoricus, teammanager cultuur gemeente 
Kampen

penningmeester Richard de Lange, financieel beleidsmedewerker 
secretaris Age Hartsuiker, beeldend kunstenaar 

   

COÖRDINATOR

coördinator Maartje Peters, beeldend kunstenaar
  

PROGRAMMERINGSCOMMISSIE (ARTCLUB)

voorzitter de coördinator
lid Maja Bekan, beeldend kunstenaar (vanaf medio 2009)
lid Irene Kromhout, beeldend kunstenaar en coördinator Noorderlicht Foto-

manifestatie 
lid Lotje van Lieshout, beeldend kunstenaar (vanaf medio 2009)
lid Chrissy Meijns, filosoof en historicus, MA student moderne kunst en filosofie 

(tot medio 2009)
lid Anne Jaap de Rapper, beeldend kunstenaar 
lid Wytske Visser, kunstjournalist en PR en administratief medewerker bij Ate-

lier Van Lieshout (tot begin 2009)
lid Gerben Willers, kunsthistoricus en projectcoördinator MAMA Rotterdam
lid Emily Williams, beeldend kunstenaar (tot begin 2009)
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PUBLICITEITSCOMMISSIE (PUBCLUB)

documentalist en vormgever Sarah Bogers, museoloog en grafisch vormgever
tekstschrijver Sabien Teulings, kunstjournalist

vertaler Emily Williams, beeldend kunstenaar

BEHEER PAND & PRAKTISCHE ONDERSTEUNING  (HUISCLUB)

beheer, praktische hulp Jan Harmsma, raadslid 
beheer, praktische hulp Durk Schroor (vanaf voorjaar 2009)
beheer, praktische hulp Guus Schuivens, architect

postverwerking Minke Tabak, beeldend kunstenaar en galeriehouder
beheer/ praktische hulp Annemarie van Veen, beeldend kunstenaar
beheer/ praktische hulp Lutske van Veen, manueel therapeute



44 PEEPED DRAWINGS - Mariusz Tarkawian
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BIJLAGE 2
Bezoekersaantallen en publiciteit 2009

BEZOEKERSAANTALLEN

dagen open bezoekers
THE DRUNKEN ARTIST 12 63

ENCOUNTER 16 
+ 4 educatie

75 
+ 26 leerlingen

DESIGNATED GROUND 15 59
BEAR MAN AND ALICE 10 156

17 JAAR 10 58
HET HUIS MET DE AREND 14 74

PEEPED DRAWINGS 10 16
VOORBIJ DIE WARME ZOMER 10 

+ 19 dagen raamexpositie
98 
+ ....

totaal 101 + 19 625

BEZOEKERS WEBSITE

AANTAL bezoekers website in 2009: 8229.
Circa ca. 83 % van de bezoekers is afkomstig 
uit Nederland, 2% uit de Verenigde Staten, 
2 % uit België en 2 % uit Duitsland. Overige 
digitale bezoekers onder meer uit China, 
Japan, Verenigd Koninkrijk, Ierland en 
Canada.
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PUBLICITEIT

gepubliceerde recensies overig
ENCOUNTER Woudklank

DESIGNATED GROUND Leeuwarder Courant
BEAR MAN AND ALICE Leeuwarder Courant website Leeuwarder Courant

website Trendbeheer
17 JAAR website Trendbeheer

PEEPED DRAWINGS Leeuwarder Courant

Elk project in SYB wordt uitgebreid aangekon-
digd in verschillende regionale bladen 
(Leeuwarder Courant, Woudklank, Drachtster 
Courant, Friesch Dagblad) en wordt 
opgenomen in diverse (landelijke) culturele 
agenda’s, zowel op papier als op internet.

SYB adverteert in alle nummers van HTV, 
Metropolis M en Tubelight.

In februari 2009 werd de eerste SYB nieuws-
brief verstuurd. De nieuwsbrief presenteert 
het vorige, huidige en komende project. De 
SYB nieuwsbrief verschijnt acht keer per jaar 
en wordt gratis verspreid in een oplage van 
1000 stuks.

Per project verstuurt SYB tevens een digitale 
mailing naar ongeveer 700 adressen.

Ook in 2009 nodigde SYB jonge getalen-
teerde recensenten uit om over de projecten 
in SYB te schrijven. De recensies worden ver-
spreid via de nieuwsbrief en de website. Ze 
zijn te lezen in bijlage 3 van dit jaarverslag.

De ontwikkeling van een nieuwe website 
kreeg eind 2009 concrete vormen. SYB gaf 
de opdracht aan LAB13. De nieuwe SYB-site 
gaat in het voorjaar van 2010 online.



48 VOORBIJ DIE WARME ZOMER – Gerwin Luijendijk en Kathrin Maria Wolkowicz
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BIJLAGE 3  
Recensies 2009

THE DRUNKEN ARTIST, HIS STRANGE APPE-
TITE AND AN IMAGINARY COLLECTION OF 
UNTAMED RABBITS - Nina Wijnmaalen 
(21 januari t/m 1 maart)

‘This time I will see it through the fingers’

SYB is helemaal dicht getapet. Op enkele sche-
merlampen en blauw flitsende televisieschermen 
na, is de ruimte pikkedonker. Grinnikend staat 
het publiek om kunstenaar Nina Wijnmaalen 
heen die, in een roze zwempak gehuld, ge-
wichthef oefeningen doet en zich insmeert met 
zonnebloemolie. Haar blik wijkt niet van haar 
evenbeeld in de enorme spiegel tegenover haar. 
De ijdele met haar lichaam geobsedeerde sporter.
 Zowel in deze performance, als in haar 
videokunst steekt Wijnmaalen de draak met 
haar medemens. Door de humoristische manier 
waarop ze dit doet schept ze in eerste instantie 
een afstand tussen zichzelf en de karakters die ze 
laat zien. Ook het publiek blijft door middel van 
de lach op een veilige afstand: de ander wordt 
hier bespot. We komen onder andere een geflipte 
Balkan kunstenaar tegen, die zijn beste vriend wil 
omleggen over een futiliteit en een vrouw uit een 
volkswijk die uitlegt waarom het zo leuk is om 
met de hele buurt een Ajax supporter in elkaar te 
stampen.
 Wijnmaalen doet echter meer dan pure satire 
en haar vermakelijke typetjes zijn problematisch. 
De decors waarin de karakters zich bevinden 
zijn bijvoorbeeld op hun best oppervlakkig. De 
aankleding is minimaal: er hangen één of twee 
decoraties aan de muur en we zien misschien een 
tafeltje met een bloemstukje. De ruimte waarin 

de meeste verhaaltjes zich afspelen blijft altijd 
onmiskenbaar het spaarzaam verlichte Kunsthuis 
SYB. De karakters bevinden zich op dezelfde plek 
als het publiek en de decorstukken uit de filmpjes 
staan op het moment van kijken gewoon om ons 
heen. De comfortabele afstand tussen karikatuur 
en kijker wordt zo moeilijker vast te houden. Om 
wie staan we nu eigenlijk te lachen?
 De manier waarop Wijnmaalen haar karak-
ters neerzet heeft hetzelfde effect. Ze is kleurrijk 
uitgedost met pruiken en vossenbontjes en haar 
vermogen om accenten te imiteren is indrukwek-
kend. Toch blijft ze altijd een acteur en benadrukt 
ze door kleine ‘foutjes’ het gespeelde element van 
haar performance. Zo ‘sees’ de Balkan kunstenaar  
‘something through the fingers’ en hebben alle 
karakters –zelfs de sporters- de rookverslaving 
van de kunstenares overgenomen. Op de mo-
menten dat ze mannen speelt, doet ze nauwelijks 
moeite om te verbergen dat we een vrouw zien die 
een man speelt. Op deze manier problematiseert 
Wijnmaalen ook haar eigen rol. Het publiek lacht 
ook om haar.
 Door op subtiele wijze de fictieve aard van 
haar werk te benadrukken betrekt ze zowel haar 
publiek als zichzelf in haar werk. Ze bespot niet 
alleen de asociale ander, maar ook zichzelf en 
haar publiek. In hoeverre zijn we zelf, met onze 
eigen zwakheden niet net zo afstotelijk als haar 
karakters?
 Wijnmaalen speelt niet alleen met de ruimte 
tussen kijker en kunst, maar ook met de verant-
woordelijkheid van het publiek. In het filmpje 
over de vrouw uit de volkswijk, komt een moment 
waarop deze gaat twijfelen aan haar eigen nor-
men. Ze heeft net, hard lachend, verteld hoe alle 
buurtbewoners samen een verdwaalde supporter 
van een concurrerende club in elkaar sloegen, 
wanneer ze stilvalt en zich hardop afvraagt of dat 
nou wel zulk normaal gedrag is. De kijker heeft 
net vijf minuten lang veroordelend zitten lachen 
om iemand met een andere blik op de wereld, 
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wanneer diegene plotseling de rollen omdraait: 
“lach maar mannetje, maar wanneer heb jij 
voor het laatst vraagtekens bij je fundamentele 
waarden gezet?”
 Waar Wijnmaalen in haar videokunst op zoek 
is naar een manier om met de werkelijkheid en 
andere mensen om te gaan, lijkt ze in haar 
fotografie de maatschappij juist achter zich te 
willen laten. Haar modellen zijn gekleed in rare 
glimmende pakjes en gefotografeerd in gekke 
poses die in niets verwijzen naar het alledaagse. 
Zo probeert de kunstenaar een ruimte te schep-
pen waarin de moeilijke echte wereld even losge-
laten kan worden, een plek waar niet nagedacht 
hoeft te worden en waar een kritische positie 
niet nodig is. Hoewel dit gedeeltelijk lukt, staat 
Wijnmaalens stilistische benadering hier in de 
weg. In de video’s is de minimale aandacht voor 
vormgeving, compositie en licht een belangrijk 
element in de betekenis van het werk. De foto’s 
zijn in dezelfde directe stijl gemaakt waardoor 
het loskomen van de echte wereld problematisch 
wordt. Wijnmaalens fotografie maakt zich aan 
de ene kant inhoudelijk los van de alledaagse 
werkelijkheid, terwijl het er aan de andere kant 
stilistisch juist stevig in verankerd is. Deze twee-
slachtigheid komt het werk niet ten goede.
 Wijnmaalen is op haar best in haar video’s en 
performances. Daarin zet ze op af en toe meester-
lijke wijze, niet alleen haar typetjes, maar ook 
zichzelf en haar publiek te kijken. Dit levert niet 
alleen bijzonder geestige momenten op, maar 
ook een mooi spel waarin de verhouding tussen 
kunstenaar, publiek en kunst nooit vaststaat en 
altijd onderhandelbaar is.

- Jan Poelstra
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ENCOUNTER - Masashi Echigo 
(4 maart t/m 19 april)

‘Inside vs outside’

Waarom hebben toch al die Nederlanders hun 
gordijnen open? Wat bezielt ze om hun privé-
leven zo te etaleren? Ze hangen gordijnen op, 
maar sluiten deze slechts zelden. Kent de Neder-
lander geen schaamte?
  Zoiets moet de Japanse kunstenaar Masashi 
Echigo hebben gedacht toen hij door de straten 
van Beetsterzwaag zwierf tijdens zijn verblijf 
in SYB. Volgens Echigo ligt de oorzaak in de 
protestantse hoek. Een godvrezende protestant 
doet niets waarvoor hij zich hoeft te schamen 
en om dat aan te tonen houdt hij de gordijnen 
open. Echigo heeft geprobeerd zijn initiële reactie 
op dit fenomeen te verbeelden en daarmee ons 
deelgenoot te maken van zijn ervaring. Nieuws-
gierigheid naar hetgeen wat dichtbij en toch 
veraf staat. Distantiëring en toch een relatie 
aangaan. Ingesloten zijn maar toch een reikende 
hand bieden. Binnen vs. buiten. Echigo heeft 
deze constatering uitgewerkt en vormtechnisch 
aangepast aan de historie van het kunsthuis. Door 
zich te verdiepen in de geschiedenis van het pand 
aan Hoofdstraat nummer 70 heeft hij binnen en 
buiten samen laten vloeien met als resultaat de 
expositie ENCOUNTER.
 De eerste indruk van de installatie is chaotisch; 
delen van de ruimte zijn afgezet door een wirwar 
aan bouwhekken met op enkele knooppunten 
staande schemerlampen die diagonaal door de 
hekken zijn gestoken. Bij nadere beschouwing 
blijken de hekken zo geplaatst te zijn dat de be-
zoeker een looproute wordt opgedrongen, waarbij 
slechts een beperkte ruimte bereikbaar is. Door 
jezelf tussen de hekken te begeven merk je dat de 
kunstenaar de ruimte heeft laten bepalen door de 
‘oude’ muren van SYB. De latere architectonische 

toevoeging aan het pand is afgesloten, maar wel 
zichtbaar door de tralies. De ruimte is gesloten 
en toch open. Een subtiel detail van de instal-
latie is de open buitendeur die zich achter in de 
ruimte bevindt. De hekken zijn zo geplaatst dat de 
tuin via de achterdeur niet toegankelijk is, maar 
toch staat de deur permanent open. Hij ont-
kent hiermee de fysieke ruimte van de moderne 
architectuur. Waar de nieuwe constructie wordt 
genegeerd, legt hij de nadruk op het oorspron-
kelijke bouwplan. Hij doet dit bijvoorbeeld door 
de looproute te forceren in de richting van het 
authentieke raam dat zich in de ruimte bevindt. 
Het open raam is een venster naar het verleden 
waarmee Echigo ons dwingt het heden te ver-
geten. Eveneens uit het verleden gegrepen zijn de 
ouderwetse staande lampen die symbool staan 
voor hetgeen zich achter het raam afspeelt. De 
lampen doorbreken het rechte lijnenspel van de 
hekken en bieden ons eveneens een uitvlucht. Ze 
tonen aan dat de hekken niet enkel barrières zijn, 
maar juist de mogelijkheid bieden tot zicht op 
hetgeen wat zich erbuiten afspeelt.
  Na het verkennen van het transparante 
labyrint blijkt Echigo nog een verrassing op de 
bovenverdieping voor ons in petto te hebben. 
De metalen trap leidt je naar de Artist Residency 
waar hij ervoor gekozen heeft om een belangrijk 
element uit de installatie nogmaals te benadruk-
ken: het venster. Midden in het vertrek staat een 
sculptuur, bestaande uit vijf verweerde ramen die 
als een waaier op de grond zijn geplaatst. Met een 
paar fonkelnieuwe scharnieren heeft hij het geheel 
aaneengeschakeld. Aan de wand hangt nog een 
sculptuur, vervaardigd uit een oud venster. Het 
doet denken aan een kleine vitrinekast, maar het 
enige wat dit object etaleert is de wand erachter.
  Echigo’s werk kenmerkt zich door een con-
stante drang een ruimte te analyseren en ver-
volgens eigen te maken. Aan de hand van zijn 
fysieke en emotionele perceptie van een ruimte en 
een grondige studie, probeert hij tot de architec-
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tonische kern van de ruimte te komen, waarbij 
hij vaak de architectuur weet te ontstijgen. Door 
zijn eigen ervaring van de ruimte als het ware 
te herscheppen, probeert hij bij de beschouwer 
een zelfde ervaring op te roepen. Echigo biedt 
met ENCOUNTER de mogelijkheid tot een 
herdefiniëring van onze eigen omgeving. Het 
is misschien een cliché dat de Nederlander zijn 
gordijnen nooit sluit en bovendien wat eendui-
dig om dit verschijnsel toe te schrijven aan zijn 
protestantse achtergrond. Toch weet Echigo van 
dit gegeven een boeiende installatie te maken, 
waarin de tegenstelling tussen binnen en buiten 
deels wordt opgeheven. De ogenschijnlijke chaos 
van het hekwerk en de enigszins ontwrichte 
sculpturen op de bovenverdieping staat in groot 
contrast met zijn eerdere werk, waarin orde en 
balans de boventoon voeren. Maar het is juist 
deze chaos die de ervaring versterkt. Door te 
spelen met stabiele factoren zoals een muur of 
een staande lamp, sluipt er een mate van onze-
kerheid binnen. Het is deze instabiliteit die je 
openstelt voor nieuwe ervaringen. En het is juist 
de openheid van de mens die Echigo tijdens zijn 
verblijf in SYB opmerkte, waarmee hij ons tegelijk 
een venster én 

- Hans Minkes
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DESIGNATED GROUND - Hee-Seung Choi 
(22 april t/m 7 juni)

‘Make a personal adjustment to the space’

Bijna iedereen heeft wel een herinnering aan 
een speelplaats. Een plat grasveld met houten en 
stalen speeltoestellen. Of de plek waar je als kind 
vrij je gang mag gaan. Je mag alles aanraken, niets 
kan stuk, de speelplaats is grenzeloos. Hee-Seung 
Choi ziet dit anders. Zij is geïnteresseerd in de 
invloed die ingrepen in de (openbare) ruimte 
hebben op ons gedrag. Een speelplaats stuurt 
heel efficiënt de bewegingen en het gedrag van de 
kinderen die er spelen. De speeltoestellen zorgen 
voor het vertier, maar werpen ook beperkingen 
op.
 In haar installatie Designated Ground in 
Kunsthuis SYB probeert Hee-Seung Choi de 
in-vloed die een ruimte op ons gedrag heeft in 
kaart te brengen. Hoe komt het dat we ons in de 
ene ruimte vrij en ongedwongen voelen en elders 
juist op onze hoede zijn? Wie bepaalt wat? Is het 
de ruimte, of de mens? Hoe verhouden die twee 
zich tot elkaar? Deze vragen hebben Choi bezig-
gehouden tijdens haar verblijf in Beetsterzwaag.
 De speelplaats is het uitgangspunt bij Choi’s 
installatie. De ruimte van het kunsthuis leent zich 
uitstekend voor een speelse route. Ze heeft hier 
gebruik van gemaakt door er een netconstructie 
van touw in te bouwen. Geknoopte netten vor-
men gangen waar doorheen de bezoeker zich 
moet bewegen. Soms kan dit rechtop, soms gebo-
gen. Het is niet mogelijk van het aangegeven pad 
af te wijken. Het pad brengt je naar alle delen van 
de ruimte, maar beïnvloedt natuurlijk wel je tred. 
Met de netten creëert Choi haar eigen speelplaats 
in SYB. Deze past wonderlijk goed in de bizarre 
ruimte waar kale buitenmuren binnen staan, en 
die op zichzelf al een labyrint is.
 De netten zijn het raamwerk van de installatie, 

de video’s daar binnenin vertellen het verhaal. De 
gangen volgend kom je langs hoekjes waar films 
worden geprojecteerd. Zeven zijn het er in totaal. 
Het zijn ‘operations’, handelingen, genummerd 
van 1 tot en met 7. Wat is er te zien? Sommige 
video’s zijn registraties van spelletjes, bijvoorbeeld 
het vlooienspel en touwtjetrekken. Deze spel-
registraties hebben gemeen dat we telkens twee 
paar handen zien die de vereiste handelingen 
verrichten. De video’s hebben uitgebreide titels 
meegekregen die je helpen het beeld betekenis te 
geven en het te relateren aan de ruimte waarin het 
wordt getoond. De video met beelden van touw-
trekken heet bijvoorbeeld Interacting at bound-
aries. De zeven video’s staan gezamenlijk in een 
lineair verband; iedere video gaat in op een ander 
aspect van de relatie tussen mens en ruimte.
  Zo gaat handeling #4 over ‘space perception’. 
De video bestaat uit drie gegeven opdrachten 
en de uitvoering daarvan. Opdracht één luidt: 
consider its physical layout. Iemand tekent op 
doorschijnend plastic met zwarte stift de lijnen 
van een onderliggende hand na. De tweede 
opdracht geeft aan te analyseren en interpreteren 
– de nagetekende zwarte lijnen worden met een 
vergrootglas bestudeerd. In het laatste deel van 
de video is de opdracht een persoonlijke aanpas-
sing aan de ruimte te maken. Het zelfde plastic is 
hierbij op een doosje gemonteerd. Iemand houdt 
het doosje voor zijn gezicht waardoor de lijnen 
van de hand en het gezicht vermengd raken. In 
deze mix wordt snel ingegrepen door het plastic 
wit te spuiten. Het gezicht wordt uitgewist en het 
oorspronkelijke object, het stuk plastic met de 
zwarte lijnen, is nauwelijks nog herkenbaar. Het 
is aangepast, of uitgeveegd. Als een soort archeo-
logische vondst hangt het doosje met het ‘bewijs-
materiaal’ voor een binnenraam in SYB.
 Wat wil de kunstenaar hier nu eigenlijk zeg-
gen? Gaat het wel om de relatie tussen de mens 
als individu en een ruimte, of is het eigenlijke 
onderwerp menselijke communicatie over en 
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weer? Choi geeft met haar video’s een aanzet tot 
het analyseren van menselijk gedrag in ruimtes. 
Verschillende aspecten komen voorbij: commu-
nicatie, het verkennen van grenzen, bescherming 
van de eigen ruimte – interactie tussen mensen 
en de relatie tussen mens en ruimte zijn nu een-
maal met elkaar verbonden. Ze brengt het thema 
op een lichte manier en met humor. De ruimte 
is tot een speeltuin gemaakt en ze toont veel 
beelden van spelsituaties. De teksten in de video’s 
geven een zwaardere lading aan de beelden, wat 
meestal voor een mooi contrast zorgt en je aan 
het denken zet over je eigen positie in de ruimte.
 Deze combinatie van tekst en beeld leidt ech-
ter niet altijd tot synergie. Choi heeft de neiging 
erg veel informatie in één kort filmpje te stoppen. 
Soms werkt dat goed, zoals bij Operation #4, een 
andere keer komt het wat gekunsteld over. Dit is 
bijvoorbeeld het geval bij #5 met de titel Explora-
tion of movement potential. Deze video is ook 
in drie onderdelen verdeeld, die als opdrachten 
zijn geformuleerd: ervaar, ontdek en controleer 
beweging. De beelden variëren van een jojo, 
klimmende kinderen en – voor de Friese folklore 
– een fierljepper in actie. Het is met goed ritme 
gemonteerd, maar er wordt iets te veel gezegd en 
te veel uitgelegd. Hierdoor verliest de video aan 
kracht en komen de opdrachten een beetje flauw 
over.
 Er is nog een achtste video te zien, en deze is 
anders dan de andere. Het toont geen handeling, 
of een opdracht, maar een verkenning van de 
ruimte. Deze video maakte Choi ter plekke, met 
kunstenaar en choreograaf Edd Schouten, die 
zich in de laatste twee weken van haar residency 
bij haar voegde. Een camera volgt nauwgezet de 
muren van het kunsthuis. Er wordt ingezoomd 
op details: scheuren in de muren, overgebleven 
tegeltjes. Verontrustende schaduwen verdringen 
verkleuringen op de muur, schaduwen van de 
touwen spelen met de muren. Een man wekt 
met subtiele hoofdknikjes de suggestie de weg te 

wijzen. Soms heeft de ruimte de overhand, soms 
de mens in die ruimte. Deze video fungeert als 
introductie, maar ook als epiloog op de han-
delingen. De beelden zijn bevreemdend als je de 
ruimte nog niet kent. Dit verandert als je de film 
weer ziet na een ronde door de installatie. Eigen-
lijk maakt Choi je in de installatie onderdeel van 
haar film. Ze laat je de ruimte zelf verkennen en 
zorgt ervoor dat je nadenkt over je bewegingen 
en beweegredenen in die ruimte. Deze achtste 
video zet als introductie de sfeer neer en doet na 
afloop het kwartje vallen.
 Met Designated Ground snijdt Choi een 
thema aan waar ze nog vele kanten mee op kan. 
Aangestipte onderwerpen zoals interacting at 
boundaries en building & protecting personal 
space kan ze bijna allemaal verder kan uitwerken 
– het zijn stuk voor stuk ‘grote thema’s’ die ook 
individueel meer aandacht verdienen. Haar 
uitgangspunt, de speelplaats als ruimte, zorgt 
voor herkenning en geeft haar aanleiding een 
lichte, humoristische toon te hanteren die haar 
goed ligt. Ze is het thema de afgelopen zes weken 
duidelijk aan het verkennen geweest en deelt haar 
ervaringen en inzichten in de installatie. Deze is 
een overview geworden van haar gedachten over 
beweging en gedrag in ruimte, waarbij de be-
zoeker heel veel ideeën voorgeschoteld krijgt. Dit 
alles gebeurt met humor en op doordachte wijze, 
waarbij de ruimte van Kunsthuis SYB haar als een 
tweede huid past. Dat deze ruimte uitnodigt tot 
spelen en door haar vreemde indeling aanzet tot 
reflectie heeft Choi goed benut. Haar volgende 
uitdaging is verder de diepte in te duiken en haar 
aangestipte thema’s grondig nader te onder-
zoeken.

- Marieke Voeten
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BEAR MAN AND ALICE - Abner Preis 
(13 juni t/m 12 juli)

‘Een sprookje van karton’

‘Dat kan mijn zoontje van drie ook.’ Abner Preis 
(1975, afkomstig uit Philadelphia, woont nu in 
Rotterdam) blaast dit aloude oordeel nieuw leven 
in. Preis noemt zichzelf een storyteller. De ver-
halen die hij vertelt, doorgaans middels video’s of 
geïllustreerd met reeksen hanenpoterige teken-
ingen, zijn bijna overdreven eenvoudig, met 
simpele karakters en heel belangrijk: ze lopen 
altijd goed af. Zo liep hij op de opening van de 
afgelopen Art Amsterdam nog verkleed als clown 
rond, met een echt biggetje op de arm, op zoek 
naar de ouders van deze Pete the Pig. En er is 
bijvoorbeeld het verhaal van Hiding Hidi, ‘een 
meisje dat niet verlegen is of bang, maar graag 
dingen bekijkt van buitenaf ’.
 Het project dat Preis in Kunsthuis SYB neer-
zette is al even aandoenlijk. Al een jaar of vijf 
liep Preis met het verhaal van twee karakters in 
zijn hoofd: Bear Man en Alice, eerstegenoemde 
een macho kerel met het hart op de juiste plaats, 
en Alice een wat dwaas, maar mystiek meisje dat 
direct valt voor de pluizige charme van Bear Man. 
Na hun romantische ontmoeting in het park doen 
meisje en jongen ieder verslag aan hun vrienden, 
waarna Alice in slaap valt en een nachtmerrie 
heeft. Toch blijkt Bear Man haar gedroomde rid-
der op het witte paard en zo eindigt het stuk met 
een sprookjeshuwelijk.
 Al enige tijd dacht Preis aan een toneelachtige 
live uitvoering van dit verhaal. Voor de realisatie 
ervan in SYB riep hij een groep bevriende kunste-
naars bij elkaar. Hij zette het geheel op als een 
driedaags zomerkamp: met een grote bus, samen 
koken, sporten en tweemaal daags een sessie van 
drie uur voor het instuderen van de danspasjes, 
repetities, filmen en dergelijke. Het decor werd 

gemaakt van karton en plakband, waaronder een 
meisjeskamer en een sportzaal compleet met 
gewichten, een boksring en zelfgetekende posters 
van blote dames.
 Preis, die vertelt vroeger een extreem agressief 
kunstenaar geweest te zijn en dol is op kunstge-
schiedenis richt zich nu geheel op kinderlijke on-
schuld en eenvoud. Met technische vaardigheden 
die inderdaad door een kind te evenaren zijn en 
het soort verhalen dat iedereen wel eens verteld 
heeft maakten Preis en zijn vrienden een gemoe-
delijk en toegankelijk werk. Het publiek krijgt 
popcorn, wordt van scene naar scene geleid door 
een hert op wieltjes en mag inhaken bij de slot-
dans.
 Zit er dan niets achter, heeft dit stuk geen 
diepere betekenislagen? ‘Er zijn lagen als je ze wilt 
zien’, stelt Preis. ‘Het zegt iets over relaties, over 
van alles. Maar het is wel licht. Ook een kind kan 
zitten, kijken, en het snappen. Ik geloof niet dat 
het verder hoeft te gaan dan dat.’
 Maar wat is er dan eigenlijk kunst aan? 
Misschien een logische vraag, maar belachelijk 
om te stellen op de set van Bear man and 
Alice: The Play. Je vraagt ook niet aan een dartel 
lammetje waarom het zichzelf niet wat dieper 
analyseert. Een lammetje is wat het is, het heeft 
geen pretenties. En ook iemand die met man en 
macht probeert te zijn als een dartel lammetje val 
je niet lastig met gewichtige kwesties. Die laat je 
lekker dartelen.
 Ik kan me niet onttrekken aan de gedachte die 
ik laatst op een t-shirt las: ‘happy music is for sad 
people’. Bear man and Alice: The Play represen-
teert de zoektocht naar een eenvoudig, gelukkig, 
liefdevol leven. Niet zozeer dat leven zelf.

- Lynne van Rhijn
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17 JAAR, NU AL DE BESTE KUNSTENAAR 
OOIT!!! - Herman Knottnerus & pikachu 
(15 juli t/m 16 augustus)

‘Herman is de beste’

17 jaar, nu al de beste kunstenaar ooit!!!!!!, zo 
luidt de titel van de tentoonstelling van Herman 
Knottnerus en Pikachu. De jonge student van de 
Minerva Academie in Groningen en zijn metgezel 
Pikachu weten het zeker: ze zijn ‘17 miljoen keer 
beter dan alle kunstenaars die ooit geleefd hebben 
bij elkaar.’ Reden genoeg dus om af te reizen naar 
het in Friesland gelegen Beetsterzwaag waar deze 
‘kunstenaars der kunstenaars’ hun wonderen 
vertonen.
 Bij binnenkomst is de eerste impressie dat hier 
ieder moment een kinderfeestje van start kan 
gaan. Er hangen ballonnen en slingers en er ligt 
een stapel cadeautjes klaar. Voor een podium, 
waarop twee video’s te zien zijn, staan een tiental 
lege stoeltjes geduldig te wachten tot het feestje 
gaat beginnen.
 Toch wordt al snel duidelijk dat het hier 
allerminst om een kinderfeestje gaat, maar om 
de wondere, eigenaardige wereld van Herman 
Knottnerus. Een wereld vol dino’s, Mickey Mouse 
en niet te vergeten Pikachu; één van de bekendste 
figuren uit de Japanse animatieserie ‘Pokémon’. 
Door het hele kunsthuis hangen teksten en teken-
ingen waarop Pikachu veelal wordt afgebeeld als 
de verlosser van alle kunstenaars - er is zelfs een 
heel altaar voor het kleine gele beestje inger-
icht - en waarin Mickey Mouse het symbool van 
het kwaad is. Pikachu fungeert hier als het ware 
als alter ego van Knottnerus; zinspelend op de 
fantasiewereld waar Pikachu uit afkomstig is, gaat 
Knottnerus een strijd aan met de gevestigde, cre-
atieve orde van Walt Disney. Hiermee slaat hij een 
brug tussen fantasie en werkelijkheid, tussen de 
kleurrijke wereld van speelgoed en de gemaakt-

heid van de kunstwereld.
 Op verschillende video’s is te zien hoe een als 
Pikachu geschminkte Knottnerus voor de camera 
een aantal geheimzinnige handelingen verricht. 
Een versneld afgespeelde video gaat gepaard met 
een door de kunstenaar samengestelde sound-
track die veel te hard wordt afgespeeld. Dit in 
combinatie met de dwingende geur van wierook 
die overal brandt maakt een bezoek aan 
Knottnerus’ wereld een niet te vergeten ervaring.
 Naast de vele, schijnbaar kinderlijke thema’s 
stelt Knottnerus in zijn tekeningen zichzelf 
continue de vraag: ‘is dit wel kunst?’. Waarop het 
antwoord overigens wel steevast ‘ja’ lijkt te zijn. 
Dat de toeschouwer daar eventueel anders over 
denkt, laat Knottnerus volledig koud. Sterker nog, 
iedere kritiek die hij ontvangt neemt hij 
eenvoudigweg op in zijn werk en verheft zo zelfs 
de meest hatelijke opmerkingen van gefrustreerde 
kunstliefhebbers tot kunstwerk. Zo werd tijdens 
een project dat eerder dit jaar plaatsvond 
Knottnerus door een toeschouwer toege-
schreeuwd: ‘Geen wonder dat jullie later geen geld 
verdienen stelletje kunstbobbies’. Een leus die nu 
tussen de andere tekeningen en teksten in Kunst-
huis SYB hangt.
 Knottnerus’ laconieke houding tegenover de 
kritiek die hij ontvangt met betrekking tot zijn 
kunst siert hem. Maar voor wie maakt hij eigen-
lijk zijn kunstwerken? In zijn video’s bijvoorbeeld, 
kijkt hij consequent net naast de lens, waar zich 
vermoedelijk het lcd-schermpje bevindt. In 
deze werken lijkt Knottnerus hierdoor meer een 
dialoog met zichzelf aan te gaan dan met de toe-
schouwer. Dat maakt echter niet uit want volgens 
Knottnerus snapt toch niemand iets van zijn 
werk. Vooral aan de ‘kunstbobbies’, waar hij zich-
zelf duidelijk niet toe rekent, gaat de betekenis en 
waarde van het echte kunstwerk compleet voorbij.
 Een dergelijke cirkelredenatie is niets nieuws 
in de kunstwereld. Tijdens de jaren vijftig en 
zestig ging Clement Greenberg’s pleidooi voor het 
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abstract expressionisme immers ook gepaard met 
de regel dat als je het niet met hem eens was, er 
per definitie sprake moest zijn van jouw eigen on-
begrip. Echt goede kunst zou boven het gewone 
volk uitstijgen en alleen te doorgronden zijn door 
de kenner of connaisseur, waar Greenberg er 
natuurlijk één van was.
 Toch is de jonge Knottnerus lang niet altijd 
even zeker van zijn zaak. Zo leest één van zijn 
tekeningen: ‘Ik snap dat ik heel veel niet snap, en 
het is leuk! Nog leuker dan wel snappen! Of dan 
denken dat je het snapt wat je totaal niet snapt.’ 
In weer andere werken toont Knottnerus zich 
bijzonder intelligent en bewust van zichzelf. 
Dicht bij de ingang van SYB staat op een ge-
scheurd papiertje de volgende woorden gekrab-
beld: ‘In de geest van de beginner zijn vele 
mogelijkheden, in die van de ervarene slechts 
enkele.’ Ondanks dat hier absoluut een kern van 
waarheid in zit, gaat het uiteindelijk niet om het 
aantal mogelijkheden dat iemand kan creëren, 
maar wat er met die mogelijkheden gedaan 
wordt. Knottnerus heeft met zijn project in 
Kunsthuis SYB een uitdagende en nu al enigszins 
controversiële start gemaakt van zijn loopbaan 
als kunstenaar, waarin veel vragen gesteld worden 
waarop zelfs de meest doorgewinterde kunst-
bobbies geen eenduidig antwoord kunnen geven.

- Irene de Craen
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HET HUIS MET DE AREND - Ruth van Beek en 
Basje Boer 
(19 augustus t/m 4 oktober)

‘Binnen is het veilig’

Buiten schijnt de zon. De kat strijkt tegen de gevel 
en de bus rijdt op tijd. Met tegenzin maken de 
wachtende reizigers zich los van de vensterbank 
waarop ze zaten te soezen. Het is zaterdagmiddag 
en in Beetsterzwaag is alles in orde. Binnen in 
Kunsthuis SYB ligt de hond op haar kleedje in de 
open haard met naast haar een blond meisje van 
een jaar of twee, spelend  met een poppenhuis. 
Haar wangen zijn felrood van concentratie en 
lichte vermoeidheid. “Dit is gewoon het gezellige 
hoekje, hoor” verzekert Basje Boer mij, wanneer 
ze me met een kritisch oog ziet kijken naar dit 
tableau vivant. Jammer, denk ik en ik loop door 
naar achteren waar Basje Boer en Ruth van Beek 
het resultaat van vijf weken intensieve samen-
werking presenteren onder de titel ‘het huis met 
de arend’.
 Het voorstel was bondig, maar niet 
eenvoudig: de conventionele verhouding tussen 
tekst en beeld - waarbij beeld dient als illustratie 
voor tekst of tekst als bijschrift voor beeld – moest 
zoveel mogelijk worden vermeden. In ‘het huis 
met de arend’ krijgen beeld en tekst  een even-
redige rol toebedeeld. Om dit te bewerkstelligen 
kozen Basje Boer en Ruth van Beek voor een puur 
intuïtieve en associatieve benadering: Ruth van 
Beek legt een foto van een huisje op tafel en Basje 
Boer legt er vervolgens een foto van een soortge-
lijk huisje naast; voor dit huis ligt een bouwput. 
De beesten uit het bos, ze komen uit de holen en 
de bomen schrijft Basje Boer, waarop Ruth van 
Beek de beesten vormgeeft in een serie fotocol-
lages. Zo eenvoudig was hun spel. Allengs 
ontstond er een verzameling beelden en tekst-
fragmenten waarin zich steeds duidelijker een 

verhaal begon af te tekenen.  Dit verhaal werd ‘het 
huis met de arend’. Het bestaat uit een ruimte-
lijke installatie en een cassette met een poster, 
een begeleidend schrijven, een fotoboek en een 
tekstboek:

 “Vanuit het raam kijk ik naar de bomen in de 
verte. Lange slappe takken buigen over het gat, 
in donker contrast met het lichte huis. Vanuit 
het raam zie ik het geel van de buitenmuren niet. 
Wel hoor ik ’s nachts de wind ertegen tikken. De 
beesten uit het bos; ze komen uit de holen en de 
bomen. Van links waar de maïsplanten naar de 
egale grijze lucht wijzen, met de vruchten onder 
de oksels van hun bladeren verstopt. De wind 
graaft er zijn gangen in, kruipt via het veld naar 
het erf rond mijn raam”

Het boekje is onderverdeeld in vijf korte hoofd-
stukjes (het raam, de mensen,  morgen, vanuit 
het raam naar binnen toe en binnen) waarin 
de ervaringen van een fictief karakter worden 
omschreven in de eerste persoon. De mensen is 
een kort intermezzo waarin het perspectief even 
wisselt naar de gravers van een duister gat dat 
langzaam opdoemt voor het raam van waaruit de 
hoofdpersoon de wereld aanschouwt. Sterk aan de 
tekst is de consequent doorgevoerde nadruk op 
één enkel zintuig: het zicht. Dit zicht is scherp (als 
een arend), maar beperkt: het eigen lichaam met 
al haar fysieke beperkingen lijkt het enige referen-
tiekader: “Ik keek weer omhoog naar de bomen, 
ze waren hoger nu, of ik was lager.” of  “Als het 
groen van de bladeren het plafond is van mijn 
uitzicht, dan is de vensterbank de vloer.” Hierdoor 
ontstaat een akelig beklemmend  
solipsisme, een breekbare droomwereld. Het 
graven van het gat (waarmee de mensen kwamen) 
vormt een bedreiging voor de zorgvuldig gecon-
strueerde wereld van de persoon achter het raam. 
 Zowel in de tekst als in de beelden is een sterke 
hang naar geborgenheid voelbaar. Een geborgen-
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heid in een eigen wereld die overzichtelijk is en 
beheersbaar, maar ook constant bedreigt wordt 
door de realiteit: “Achter de platte meubels is 
vloer, achter het eendimensionale raam is leven.” 
Op de ramen van Kunsthuis SYB zijn foto’s ge-
plakt van bloemstukken. Ze zijn geknipt uit oude 
boeken over kamerplanten. Waar het zwart-wit 
beelden betreft zijn ze zorgvuldig ingekleurd met 
viltstift. Alsof we,  op de grens tussen de maak-
bare wereld van binnen en de oncontroleerbare 
wereld van buiten, in een laatste kunstgreep nog 
krampachtig ons eigen uitzicht componeren in 
onze vensterbank.
 Anders dan in de taal ligt in de fotografie deze 
geborgenheid reeds besloten: foto’s zijn niet zo 
zeer interpretaties of statements over de wereld 
, het zijn eerder stukjes van de wereld, kleine 
miniaturen van de werkelijkheid die iedereen lijkt 
te kunnen maken of zich toe kan eigenen. Van 
Beek kiest  haar beelden bewust uit informatieve 
boeken uit de jaren veertig, vijftig tot vroege jaren 
tachtig. Het zijn foto’s die in de eerste plaats een 
functie hadden als dragers van informatie in een 
wereld die overzichtelijk lijkt, een wereld waarin 
het gedrukte beeld niet werd geregisseerd om te 
verleiden en te manipuleren. Het zijn beelden die 
gemaakt zijn ter ondersteuning van een verhaal. 
Van Beek geeft de beelden een eigen verhaal. Ze 
gebruikt ze als woorden; door ze naar believen 
te combineren en te veranderen bouwt ze kleine 
semantische eenheden.
 Waar de fotografie zich moeiteloos voegt naar 
de regels van de taal, zo moeizaam vergaat het de 
tekst die probeert te concurreren met de mak-
kelijke verleiding van het beeld. De tekst van ‘het 
huis met de arend’ verzandt regelmatig in bom-
bastische formuleringen en geforceerde beelden. 
Zinsconstructies als “via de kozijnen die als 
rechte lijnen afsteken tegen het rond van de 
bomen erachter” lezen als een vormelijke visuele 
analyse die weinig zinnenprikkelend is. De tekst 
zwemt in gefragmenteerde sfeerbeelden en aan-

zetten tot mogelijke filosofische weerspiegelingen.
 Ik zet mezelf buiten in de laatste zon-
newarmte, de bus is net geweest dus de venster-
bank van Kunsthuis SYB is vrij. De hond brengt 
me haar stok, we grommen wat naar elkaar, 
maar we weten van elkaar dat we het niet menen. 
Ondertussen vloeit het bier en vraagt Basje uit 
het raam van boven wie er mee eet. De buur-
vrouw zwaait vriendelijk, Beetsterzwaag is uit-
gesproken opgeruimd vandaag.

- Aafke Weller
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PEEPED DRAWINGS - Mariusz Tarkawian 
(9 oktober t/m 8 november)

‘Naar buiten gericht: onschuldig mee wil-
len doen’

Waarom woon je vijf weken lang in een huisje in 
het buitenland, gebruikmakend van het internet 
om plaatjes van kunstwerken door Nederlandse 
kunstenaars uit te zoeken, om die vervolgens 
op gelijke papiertjes in potlood na te tekenen? 
Dit vroeg ik me af voordat ik de organisatie van 
SYB had gebeld om hun motivering te horen – 
een Artists’ Residency is, op zijn best, ook een 
samenwerking tussen de leiding, de plek en de 
kunstenaar. SYB scoutte Mariusz Tarkawian. 
Gecharmeerd door zijn tekeningen vroegen ze 
hem een voorstel in te dienen voor een project. 
In zijn voorstel omschreef hij verantwoorde en 
misschien te voorspellen activiteiten: hij wilde de 
Nederlandse kunst onderzoeken en hij wilde werk 
maken in relatie tot de geschiedenis van SYB.
 De kunstenaar Mariusz Tarkawian is 
iemand die zielsveel van een bepaalde manier van 
tekenen houdt. Vaak met potloodlijn op papier, 
zoals getoond in SYB, maar ook met zwarte inkt 
en krijt direct op een muur. De tekeningen die 
hij maakte in Beetsterzwaag vormen de meest 
recente toevoeging aan zijn ‘Art Work Chronicle’, 
die inmiddels meer dan 1600 stuks telt. 100 
tekeningen per dag is haalbaar voor Mariusz, met 
20 als zijn uurrecord. Tekeningen worden per 25 
stuks verkocht, waardoor ze verdwijnen uit de 
Chronicle, maar dit is niet erg vindt hij, want met 
de scans van alle tekeningen kan er binnenkort 
een publicatie worden gemaakt.
 Tarkawian oppert zelf dat zijn werken vaker 
beschouwd worden als voorspelbaar in stijl 
en ‘boring’ van inhoud. Zijn antwoord hierop 
verschijnt op zijn volgende tentoonstelling in 
Düsseldorf. Hij zal hier ‘Surprise’ drawings tonen: 

dit zijn tekeningen die nog niemand heeft gezien, 
en ze zullen zodanig anders zijn dat het kenners 
zal verbazen. Hij laat me er één zien op zijn – niet 
openbare – facebook-profiel.
 Is het woord ‘Chronicle’ een PR-kreet, net als 
‘Peeped’ (tekeningen van mensen die niet per se 
in de gaten hoeven te hebben dat ze als model 
fungeren) en ook dus het meest recente ‘Surprise’?
 Tarkawian is 26 en draait volledig mee in het 
internationale kunstcircuit, zo maak ik op uit 
zijn drukke leven waarin hij op pad is buiten zijn 
thuisbasis in Polen. Niet opmerkelijk dat hij door 
Nederlanders wordt gevraagd of het niet oersaai 
voor hem is om een maand in Beetsterzwaag, 
Friesland, Nederland te verblijven. Hij ervaart 
juist het tegendeel, de rust en isolatie stelt hij op 
prijs: ‘I’m able to do some creative things here, 
like making music’. Een aantal muziekcomposities 
gemaakt op en door de laptop zijn al af en wan-
neer er 12 klaar zijn is hij van plan een CD uit te 
brengen.
 De tentoongestelde tekeningen heeft hij met 
een kleine tussenruimte naast elkaar op één 
hoogtelijn door heel SYB opgehangen. Achterin 
hangt een rij tekeningen van Poolse kunstwerken. 
Aangezien Tarkawian Pools is, is het logisch dat er 
ook Poolse werken in zijn archief zitten, maar wat 
is hun verwachte functie hier? Ik kan zien dat de 
nummering oploopt, maar moet je dan vanzelf-
sprekend ook alles laten zien, en in die volgorde? 
Ik ben benieuwd naar waaróm een bepaalde 
tekening intensiever is bewerkt, niet naar precies 
hoe lang. Waarom stelt Tarkawian zich niet zelf 
deze vragen, en waarom zoek hij niet een ant-
woord dat verder gaat dan het banale en voor de 
hand liggende?
 Er zijn veel vaste wetten (clichés haast) 
waarnaar deze kunstenaar handelt. Het geheel 
heeft de schijn van onderzoek, maar wanneer de 
kunstenaar stelt dat ‘of course it’s better to see 
the art works in the flesh before drawing them’, 
rijst de vraag: waarom heeft hij dat dan niet 
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gedaan? Weer een vraag voor de organisatie, en 
het blijkt dat er genoeg budget beschikbaar was 
om te reizen en ‘live’ Nederlandse kunst uit te 
zoeken. Zijn keuze van na te tekenen werken is 
willekeurig vertelt hij, maar wel bewust breed: 
een mengeling van zowel bekende als minder 
bekende Nederlandse kunstenaars. Als ze maar 
op internet te vinden zijn, en het beeld genoeg 
aanspreekt om er een tekening van te willen mak-
en. Toch is er een flink aantal Rineke Dijkstra’s, 
in tegenstelling tot één, hooguit twee werken 
van alle andere kunstenaars. Interessant hier is 
een vraag over het belang van een kunstenaar, of 
diens werk, in de ogen van Tarkawian, tegenover 
de opinie van de kunstwereld. Het blijkt 
dat zijn tentoonstelling niet zo evenwichtig en 
‘Politically Correct’ is als hij in zijn antwoorden 
wil doen denken. De enige tekening die echt 
op het netvlies blijft hangen is er een die voorin 
hangt, op een wat grotere maat dan de hanteerde 
standaard; een soort zelfportret. Mariusz zittend 
op de WC met onderbroek om de enkels, getek-
end door Mariusz zelf, vanuit het oogbolperspec-
tief van Mariusz. Dit lijkt alles te vertellen over 
zijn verblijf in het huis. Dit vel is vol getekend, in 
tegenstelling tot de fragmen-
tarische weergaves van de uitgekozen 
kunstwerken.
 Toch stelt Tarkawian wel prangende vragen, 
bijvoorbeeld: zijn er niet te veel kunstenaars in de 
wereld? (Zijn werkterrein is de Kunstwereld, in 
‘In Anticipation of Art’ tekent hij bijvoorbeeld de 
toekomstige kunstwerken van beroemde kunste-
naars.) Toch lijkt zo’n vraag mij meer te maken te 
hebben met het herhalen van een breed geëta-
leerde pseudo-vraagstelling, en zal die, vermoed 
ik, nooit door Tarkawian onderworpen worden 
aan een poging tot antwoord of onderzoek. Het is 
juist dit onderzoek en de noodzaak - bijvoorbeeld 
van weer een kunstwerk uitkiezen en natekenen 
- dat nergens te vinden is. Het geheel is slap, een 
comfortabel cliché van de bezigheden van een 

jonge kunstenaar.
 Maar misschien is het de buitenwereld of de 
kunstwereld die hier slap is. Waarom wordt de 
retoriek van Art World Chronicle, Peeped and 
Surprise aangenomen, zonder echte welgemeende 
analyse of onderbouwing? Wanneer er wel vragen 
gesteld worden over dit oeuvre, zoals door cura-
tor Aneta Marcinkowska-Muszynska, blijven 
deze onbeantwoord op papier: ‘Het werk stelt 
vragen – bestaat verveling in beeldende kunst? 
Is kunst voorspelbaar? In hoeverre moet kunst 
logisch, constant of consequent zijn? Werkt zo’n 
houding bevrijdend of slaafmakend?’ Nu dan van 
mij wel een handjevol antwoorden: Ik zou zeg-
gen: ‘ja’, ‘ja’, ‘irrelevant’ en ‘het laatste’ - maar dat 
wil een kunstenaar toch?

- Helen Frik
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VOORBIJ DIE WARME ZOMER – Gerwin 
Luijendijk en Kathrin Maria Wolkowicz
(11 november t/m 3 januari)

‘Kommer en kwel’

Het in Friesland gelegen Beetsterzwaag en omgev-
ing kan – zeker voor iemand afkomstig uit de 
Randstad – soms wat leeg en verlaten aandoen. 
Vooral in de wintermaanden, wanneer de meeste 
dieren uit de wei naar binnen zijn gehaald en de 
bomen kaal zijn, is het er een eenzame bedoe-
ning. Dit moeten de in Rotterdam woonachtige 
kunstenaars Kathrin Maria Wolkowicz en Gerwin 
Luijendijk ook gedacht hebben toen zij zich voor 
ruim een maand vestigden in Kunsthuis SYB. Een 
gevoel van leegte en eenzaamheid en de bijbe-
horende omgeving zijn dan ook prominent aan-
wezig in het resultaat van de werkperiode waarin 
het tweetal onderzoek deed naar de smartlap: een 
muzikaal genre dat bij uitstek gaat over hoop en 
verlangen.
 Het uiteindelijke werk, dat de passende titel 
‘Voorbij die warme zomer’ heeft gekregen, is 
een raampresentatie in twee delen. Door het ene 
raam van het Kunsthuis draait een video waarin 
Wolkowicz en Luijendijk steeds in verschillende 
settings te zien zijn. Hoewel er geen geluid bij de 
presentatie is, maken de overdreven handgebaren 
en gezichtsuitdrukkingen meteen duidelijk dat 
de video een persiflage van de smartlap is. Er is 
gebruik gemaakt van zo’n beetje alle clichés die dit 
muziekgenre kent. Beide kunstenaars zijn steeds 
alleen in beeld: in een weiland, op een schommel 
of wandelend over een verlaten bospad. De blik 
is telkens eerst afgewend van de camera - richt-
ing leegte – om zich vervolgens smekend naar de 
toeschouwer te verplaatsen. Door de theatrale 
bewegingen en lichaamstaal druipen de beelden 
van valse emotie en door het ontbreken van 
geluid wordt hier nog meer de nadruk op gelegd.

 Op het tweede scherm, dat door het andere 
raam te zien is, is de tekst te lezen die bij dit 
levenslied hoort. De toeschouwer wordt wederom 
geconfronteerd met clichés. Net als bij de hits van 
Jan Smit, Corry Konings of Frans Bauer is ook 
hier de kwaliteit van dichten vergelijkbaar met 
dat van een Sinterklaasgedicht: ‘Die warme zomer 
is voorbij. Was jij nu nog maar hier en dicht bij 
mij. Mijn hart is koud, ik kan het niet meer aan. 
Zonder jou is het met mij gedaan.’
 Het werk kan gezien worden als een reactie 
op de omgeving en situatie waarin de kunste-
naars zich bevonden waarbij tegelijkertijd een 
populair, cultureel fenomeen onder de loep wordt 
genomen. Waar verschillende uitdrukkingen van 
populaire cultuur (cartoons, reclame etc.) sinds 
de jaren zestig geaccepteerd zijn in de beeldende 
kunst, lijkt de smartlap nog onontgonnen terrein. 
De grenzen van ‘high’ en ‘low’ worden hierdoor 
wederom opgezocht en verschillende vragen 
kunnen worden gesteld. Waarom is juist dit 
muziekgenre bij zoveel mensen geliefd? En waar-
om wordt dezelfde muziek over het algemeen niet 
gewaardeerd door mensen uit ‘de kunstwereld’? Is 
de smartlap, dat ook een eigen geschiedenis heeft 
en deel uitmaakt van onze cultuur, misschien toch 
een vorm van kunst te noemen?
 Terwijl deze vragen door het hoofd dolen, 
voelt de toeschouwer zich - net als de kunstenaars 
in de video - ook wat verlaten: Kunsthuis SYB 
is gesloten en starend door het raam naar al die 
geacteerde kommer en kwel voel je je ook ineens 
heel eenzaam en alleen.

-  Irene de Craen
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“17 jaar, nu al de beste 
kunstenaar ooit!!!!!!”

Herman Knottnerus & Pikachu

SYB NIEUWSBRIEF #5 Hoofdstraat 70 
9244 CP Beetsterzwaag

Postbus 25
9244 ZN Beetsterzwaag

+31 (0)512-382376
www.kunsthuissyb.nl“Peeped Drawings”

Mariusz Tarkawian

SYB NU
Ruth van Beek & Basje Boer:

“Het huis met de arend”
19 augustus t/m 27 september 2009

Openingstijden werkperiode: iedere zaterdag  
en zondag, 13:00—17:00 en op afspraak
Opening tentoonstelling en boekpresentatie: 
zaterdag 19 september 16:00
Tentoonstelling: zaterdag 19, zondag 20, zater-
dag 26 en zondag 27 september, 13:00 - 17:00

“Het huis met de arend” is een 
samenwerkingsproject van schrij-
ver/beeldend kunstenaar Basje 
Boer en beeldend kunstenaar 
Ruth van Beek. Achterin de ruimte 
van Kunsthuis SYB, waar zich het 
oude stenen bakhuisje bevindt, 
zal het duo een kamer inrichten. 

Aan de hand van fragmentarische 
gegevens zoals boeken en foto’s, 
een jas aan een haakje of een 
koffer in een hoek maken zij een 
interieur. In samenspel met licht en 
geluid suggereert het interieur een 
personage dat in de kamer leeft.
 Deze denkbeeldige bewoner 
van de kamer is niet lijfelijk aan-
wezig maar zijn sporen worden 
zichtbaar in beeld en tekst. Het 
is tegelijk de hoofdpersoon van 
een boekwerk met de titel “Het 
huis met de arend”. Van Beek en 
Boer maken dit boek ter plekke en 
presenteren het na afloop van de 
werkperiode aan het publiek.
 De kunstenaars willen tekst en 
beeld in dit project een evenredige 

rol geven. De media dienen op 
zichzelf te blijven staan, zonder 
dat tekst de functie van uitleg en 
beeld de functie van illustratie 
krijgt. Daarbij zullen zij voortdu-
rend balanceren tussen verstrekken 
en achterhouden van gegevens. 
 Basje Boer (Amsterdam, 1980) 
studeerde in 2003 af aan de 
afdeling Fotografie van de Gerrit 
Rietveld Academie. In het voor-
jaar van 2006 debuteerde zij als 
schrijver bij De Arbeiderspers met 
de verhalenbundel Kiestoon. 
De jaren daarna vervolgde 
ze haar werk als beeldend 
kunstenaar. Recentelijk waren 
verhalen van Boer  te lezen in 
onder meer De Revisor en Lava. 

Daarnaast schrijft ze voor Mister 
Motley, Skrien en De Groene 
Amsterdammer. Inzoomend op de-
tails van de alledaagse werkelijk-
heid geeft Boer deze een absurd 
karakter.
 Ruth van Beek (Zaandam, 
1977) studeerde een jaar eerder 
af aan de afdeling Fotografie 
van de Gerrit Rietveld Academie, 
in 2002. Haar werk was te 
zien bij onder andere galerie 
Van Zoetendaal en tijdens Art 
Amsterdam en in verschillende 
boeken en tijdschriften. In 2008 
exposeerde ze solo bij Foam 
Amsterdam. Van Beek verzamelt 
familiefoto’s, krantenfoto’s en 
plaatjes uit boeken en folders en 

snijdt ze open om ze te herschik-
ken. Ongelukken met vliegtuigen, 
paradijselijke landschappen, vech-
tende mensen, verjaardagsfeestjes, 
reizen naar verre bestemmingen, 
vreemde objecten, archeologie, 
jagers en bloemschikken. De 
tegenstellingen staan symbool voor 
de transformatie van de overzich-
telijke wereld zoals die vroeger 
bestond, in de vorm van bijvoor-
beeld kranten, reisboeken en ency-
clopedieën, naar de hedendaagse 
verschijning van de wereld; een 
oneindige chaos van beelden en 
informatie op het internet, waar 
elke denkbare combinatie mogelijk 
is.

Dit project wordt mede gefinancierd door de 
Mondriaan Stichting en het Fonds BKVB.

SYB STRAKS
Mariusz Tarkawian:
“Peeped Drawings”

30 september t/m 8 november 2009

SYB NIEUWS
SYB verwelkomt de voormalige 
SYB-residenten Maja Bekan en 
Lotje van Lieshout als nieuwe leden 
van de programmeringscommis-
sie. De programmeringscommis-
sie bepaalt het artistieke beleid 
van SYB en selecteert en initieert 
projecten die dit beleid handen en 
voeten kunnen geven. Daarnaast 
begeleidt, volgt en evalueert de 

programmeringscommissie de pro-
jecten en draagt ze de verantwoor-
delijkheid voor het recensentenpro-
gramma. Leden van de commissie 
variëren in achtergrond en netwerk 
en wonen in verschillende delen 
van het land. Naast Bekan en Van 
Lieshout bestaat de programme-
ringscommissie uit Irene Kromhout, 
Anne Jaap de Rapper en Gerben 
Willers. 

De SYB nieuwsbrief verschijnt acht keer per jaar 
en wordt gratis verspreid. Aan- of afmelden voor 
de papieren en/of de digitale nieuwsbrief kan via 
info@kunsthuissyb.nl.

SYB wordt ondersteund door de Mondriaan 
Stichting, Stimuleringsfonds voor beeldende kunst, 
vormgeving en cultureel erfgoed.

“Het huis met de 
arend”

Ruth van Beek & Basje Boer

“Herman is de beste”

‘17 jaar, nu al de beste kun-
stenaar ooit!!!!!!’, zo luidt de 
titel van de tentoonstelling van 
Herman Knottnerus en Pikachu. 
De jonge student van de Minerva 
Academie in Groningen en zijn 
metgezel Pikachu weten het zeker: 
ze zijn ‘17 miljoen keer beter dan 
alle kunstenaars die ooit geleefd 
hebben bij elkaar.’ Reden genoeg 
dus om af te reizen naar het in 
Friesland gelegen Beetsterzwaag 
waar deze ‘kunstenaars der kun-
stenaars’ hun wonderen vertonen.
 Bij binnenkomst is de eerste im-
pressie dat hier ieder moment een 
kinderfeestje van start kan gaan. 
Er hangen ballonnen en slingers 
en er ligt een stapel cadeautjes 
klaar. Voor een podium, waarop 
twee video’s te zien zijn, staan 
een tiental lege stoeltjes geduldig 
te wachten tot het feestje gaat 
beginnen.
 Toch wordt al snel duidelijk 
dat het hier allerminst om een 

kinderfeestje gaat, maar om de 
wondere, eigenaardige wereld 
van Herman Knottnerus. Een 
wereld vol dino’s, Mickey Mouse 
en niet te vergeten Pikachu; één 
van de bekendste figuren uit de 
Japanse animatieserie ‘Pokémon’. 
Door het hele kunsthuis hangen 
teksten en tekeningen waarop 
Pikachu veelal wordt afgebeeld 
als de verlosser van alle kunst-
enaars - er is zelfs een heel altaar 
voor het kleine gele beestje inge-
richt - en waarin Mickey Mouse 
het symbool van het kwaad is. 
Pikachu fungeert hier als het ware 
als alter ego van Knottnerus; 
zinspelend op de fantasiewereld 
waar Pikachu uit afkomstig is, 
gaat Knottnerus een strijd aan met 
de gevestigde, creatieve orde van 
Walt Disney. Hiermee slaat hij een 
brug tussen fantasie en werkelijk-
heid, tussen de kleurrijke wereld 
van speelgoed en de gemaaktheid 
van de kunstwereld. 
 Op verschillende video’s 
is te zien hoe een als Pikachu 

geschminkte Knottnerus voor de 
camera een aantal geheimzinnige 
handelingen verricht. Een versneld 
afgespeelde video gaat gepaard 
met een door de kunstenaar 
samengestelde soundtrack die 
veel te hard wordt afgespeeld. 
Dit in combinatie met de dwingen-
de geur van wierook die overal 
brandt maakt een bezoek aan 
Knottnerus’ wereld een niet te 
vergeten ervaring. 
 Naast de vele, schijnbaar 
kinderlijke thema’s stelt Knottnerus 
in zijn tekeningen zichzelf conti-
nue de vraag: ‘is dit wel kunst?’. 
Waarop het antwoord overigens 
wel steevast ‘ja’ lijkt te zijn. Dat 
de toeschouwer daar eventueel 
anders over denkt, laat Knottnerus 
volledig koud. Sterker nog, iedere 
kritiek die hij ontvangt neemt hij 
eenvoudigweg op in zijn werk en 
verheft zo zelfs de meest hatelijke 
opmerkingen van gefrustreerde 
kunstliefhebbers tot kunstwerk. Zo 
werd tijdens een project dat eer-
der dit jaar plaatsvond Knottnerus 
door een toeschouwer toege-
schreeuwd: ‘Geen wonder dat 
jullie later geen geld verdienen 
stelletje kunstbobbies’. Een leus 
die nu tussen de andere tekenin-
gen en teksten in Kunsthuis SYB 
hangt.
 Knottnerus’ laconieke houding 
tegenover de kritiek die hij ont-
vangt met betrekking tot zijn kunst 
siert hem. Maar voor wie maakt 
hij eigenlijk zijn kunstwerken? 

In zijn video’s bijvoorbeeld, 
kijkt hij consequent net náást de 
lens, waar zich vermoedelijk het 
lcd-schermpje bevindt. In deze 
werken lijkt Knottnerus hierdoor 
meer een dialoog met zichzelf 
aan te gaan dan met de toe-
schouwer. Dat maakt echter niet 
uit want volgens Knottnerus snapt 
toch niemand iets van zijn werk. 
Vooral aan de ‘kunstbobbies’, 
waar hij zichzelf duidelijk niet 
toe rekent, gaat de betekenis en 
waarde van het échte kunstwerk 
compleet voorbij.
 Een dergelijke cirkelredenatie 
is niets nieuws in de kunstwereld. 
Tijdens de jaren vijftig en zestig 
ging Clement Greenberg’s plei-
dooi voor het abstract expressi-
onisme immers ook gepaard met 
de regel dat als je het niet met 
hem eens was, er per definitie 
sprake moest zijn van jouw eigen 
onbegrip. Echt goede kunst zou 
boven het gewone volk uitstijgen 
en alleen te doorgronden zijn 
door de kenner of connaisseur, 
waar Greenberg er natuurlijk één 
van was.
 Toch is de jonge Knottnerus 
lang niet altijd even zeker van 
zijn zaak. Zo leest één van zijn 
tekeningen: ‘Ik snap dat ik heel 
veel niet snap, en het is leuk! Nog 
leuker dan wel snappen! Of dan 
denken dat je het snapt wat je 
totaal niet snapt.’ In weer andere 
werken toont Knottnerus zich 
bijzonder intelligent en bewust 

van zichzelf. Dicht bij de ingang 
van SYB staat op een gescheurd 
papiertje de volgende woorden 
gekrabbeld: ‘In de geest van de 
beginner zijn vele mogelijkheden, 
in die van de ervarene slechts 
enkele.’ Ondanks dat hier abso-
luut een kern van waarheid in zit, 
gaat het uiteindelijk niet om het 
aantal mogelijkheden dat iemand 
kan creëren, maar wat er met die 
mogelijkheden gedaan wordt. 
Knottnerus heeft met zijn project in 
Kunsthuis SYB een uitdagende en 
nu al enigszins controversiële start 
gemaakt van zijn loopbaan als 
kunstenaar, waarin veel vragen 
gesteld worden waarop zelfs de 
meest doorgewinterde kunstbob-
bies geen eenduidig antwoord 
kunnen geven.

— Irene de Craen

Deze recensie werd geschreven in het kader 
van het recensentenprogramma van SYB. De 
recensie mag rechtenvrij worden gepubliceerd 
mits daartoe vooraf toestemming is verleend 
door SYB.

De beschreven video’s zijn te bekijken via de 
links op www.kunsthuissyb.nl.

Afbeeldingen: Herman Knottnerus, “17 jaar, nu 
al de beste kunstenaar ooit!!!!!!”.

SYB RECENSIE

Herman Knottnerus & Pikachu:  
“17 jaar, nu al de beste 
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ÒDesignatedÊGroundÓ
Hee-SeungÊChoi

SYBÊNU
MasashiÊEchigo:ÊÒEncounterÓ

4ÊmaartÊt/mÊ19ÊaprilÊ2009

OpeningstijdenÊwerkperiode:ÊiedereÊzaterdagÊ
enÊzondag,Ê13:00Ñ17:00
Presentatie:ÊzaterdagÊ11ÊaprilÊ17:00
Tentoonstelling:ÊzaterdagÊ11ÊenÊzondagÊ12Êapril,Ê
donderdagÊ16Êt/mÊzondagÊ19Êapril,Ê13:00Ñ17:00

DeÊJapanseÊkunstenaarÊMasashiÊ
EchigoÊstrijktÊdeÊkomendeÊwekenÊ
neerÊinÊBeetsterzwaag.ÊMetÊzijnÊ
groteÊbeeldhouwkunstigeÊinstalla-
tiesÊverandertÊEchigoÊdeÊperceptieÊ
vanÊdeÊruimtesÊdieÊhijÊonderÊhan-
denÊneemt.ÊUitgangspuntÊvanÊzijnÊ
werkÊisÊhetÊverschilÊinÊbenaderingÊ
vanÊdeÊruimteÊtussenÊJapanÊenÊhetÊÊ
Westen en Echigo’s beleving van 

westerseÊbebouwing.ÊÊ
ÊEchigoÊisÊge•nteresseerdÊinÊhetÊ
binnenÊenÊhetÊbuitenÊalsÊeenÊfysiekÊ
enÊmentaalÊgegeven.ÊDitÊwordtÊergÊ
verschillendÊbeleefdÊenÊtoegepastÊ
inÊJapanseÊenÊWesterseÊruimtes.Ê
EchigoÊhoudtÊzichÊbezigÊmetÊdeÊ
overgangenÊtussenÊbinnenÊenÊbui-
tenÊenÊhetÊgevoelÊvanÊontkoppe-
lingÊenÊbeklemmingÊinÊruimtelijkeÊ
constructies.ÊÊ
ÊInÊSYBÊzalÊhetÊwerkÊvanÊEchigoÊ
eenÊnauweÊrelatieÊaangaanÊmetÊ
deÊomgeving.ÊDeÊkunstenaarÊ
onderzoektÊvoorÊzijnÊinstallatieÊdeÊ
contextÊvanÊhetÊhuisÊenÊverwerktÊ
materialenÊdieÊhijÊinÊdeÊbuurtÊvindt.Ê
EchigoÊstreeftÊnaarÊeenÊtransfor-
matieÊvanÊhetÊKunsthuisÊwaarbijÊdeÊ

bezoekerÊzichÊbewustÊwordtÊvanÊdeÊ
fysiekeÊafmetingenÊvanÊdeÊruimteÊinÊ
verhoudingÊmetÊhetÊeigenÊlichaam.ÊÊ
ÊSYBÊmaaktÊhetÊwerkprocesÊ
openbaarÊdoorÊopenstellingÊinÊdeÊ
weekenden.ÊVanafÊzaterdagÊ11Ê
aprilÊisÊhetÊeindresultaatÊteÊervaren.Ê
ÊMasashiÊEchigoÊ(Toyama,Ê
Japan,Ê1982)ÊvolgdeÊtotÊ2007Êop-
leidingenÊtotÊarchitectonischÊvorm-
geverÊinÊTokyoÊenÊreistÊsindsdienÊ
alsÊresearchÊfellow,ÊonderÊandereÊ
bijÊhetÊTrAINÊResearchÊCenterÊ
Londen,ÊenÊalsÊartist-in-residenceÊ
doorÊEuropa.Ê
ÊParallelÊaanÊditÊprojectÊlooptÊ
eenÊeducatieprogrammaÊvoorÊ
basisschoolleerlingen.ÊHetÊeduca-
tieprogrammaÊwordtÊontwikkeldÊ

enÊuitgevoerdÊinÊsamenwerkingÊ
metÊdeÊNoordelijkeÊHogeschoolÊ
Leeuwarden.Ê
Dit project wordt mede gefinancierd door de 
MondriaanÊStichtingÊenÊdeÊprovincieÊFrysl‰n
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SYBÊNIEUWS
SYBÊstimuleertÊenÊfaciliteertÊonder-
zoek,ÊexperimentÊenÊnieuweÊsamenÊ
werkingsverbanden.ÊKunstenaarsÊ
wordenÊopÊbasisÊvanÊeenÊpro-
jectvoorstelÊuitgenodigdÊomÊzesÊ

wekenÊinÊhetÊhuisÊteÊwerkenÊenÊteÊ
verblijven.ÊDeÊwerkperiodeÊwordtÊ
afgeslotenÊmetÊeenÊpresentatie.Ê
OokÊtijdensÊdeÊwerkperiodeÊisÊ
SYBÊinÊhetÊweekendÊgeopendÊvoorÊ
publiekÊomÊhetÊprocesÊteÊvolgen.Ê

ParallelÊaanÊdeÊprogrammeringÊ
heeftÊSYBÊeenÊrecensentenpro-
grammaÊopgestart.ÊBijÊelkÊprojectÊ
wordtÊeenÊjongeÊschrijverÊbena-
derdÊomÊhetÊprojectÊteÊbezoekenÊ
enÊmetÊdeÊkunstenaarÊinÊgesprekÊteÊ
gaan.ÊDeÊrecensieÊwordtÊgepubli-
ceerdÊopÊdeÊwebsiteÊenÊinÊdezeÊ
nieuwsbrief.ÊSYBÊwilÊzoÊbijdragenÊ
aanÊdeÊondersteuningÊenÊontwikke-
lingÊvanÊeenÊnieuweÊgroepÊcritici.Ê

DitÊisÊdeÊeersteÊSYBÊnieuwsbrief.Ê
DeÊnieuwsbriefÊpresenteertÊhetÊ
vorige,ÊhuidigeÊenÊkomendeÊpro-
ject.ÊHetÊontwerpÊisÊgerealiseerdÊ
doorÊAlexÊDeArmond,ÊWerkplaatsÊ
Typografie Arnhem / MA ArtEZ 
hogeschoolÊvoorÊdeÊkunsten.ÊVoorÊ
deÊontwikkelingÊvanÊdeÊnieuwsbriefÊ
ontving SYB financiële ondersteu-
ningÊvanÊdeÊprovincieÊFrysl‰n.ÊDeÊ
SYBÊnieuwsbriefÊverschijntÊachtÊÊ
keerÊperÊjaarÊenÊwordtÊgratisÊver-
spreid.ÊAan-ÊofÊafmeldenÊvoorÊdeÊ
papierenÊen/ofÊdeÊdigitaleÊnieuws-
briefÊkanÊviaÊinfo@kunsthuissyb.nl.

SYBÊwordtÊondersteundÊdoorÊdeÊMondriaanÊ
Stichting,ÊStimuleringsfondsÊvoorÊbeeldendeÊ
kunst,ÊvormgevingÊenÊcultureelÊerfgoed.

ÒEncounterÓ
MasashiÊEchigo

ÒThisÊtimeÊIÊwillÊseeÊitÊthroughÊÊ
the fingers”

SYBÊisÊhelemaalÊdichtÊgetapet.ÊOpÊ
enkeleÊschemerlampenÊenÊblauwÊ
flitsende televisieschermen na, is 
deÊruimteÊpikkedonker.ÊGrinnikendÊ
staatÊhetÊpubliekÊomÊkunstenaarÊ
NinaÊWijnmaalenÊheenÊdie,ÊinÊeenÊ
rozeÊzwempakÊgehuld,ÊgewichthefÊ
oefeningenÊdoetÊenÊzichÊinsmeertÊ
metÊzonnebloemolie.ÊHaarÊblikÊ
wijktÊnietÊvanÊhaarÊevenbeeldÊ
inÊdeÊenormeÊspiegelÊtegenoverÊ
haar.ÊDeÊijdeleÊmetÊhaarÊlichaamÊ
geobsedeerdeÊsporter.ÊÊ
Ê ZowelÊinÊdezeÊperformance,Ê
alsÊinÊhaarÊvideokunstÊsteektÊ
WijnmaalenÊdeÊdraakÊmetÊhaarÊ
medemens.ÊDoorÊdeÊhumoristischeÊ
manierÊwaaropÊzeÊditÊdoet,ÊscheptÊ
zeÊinÊeersteÊinstantieÊeenÊafstandÊ
tussenÊzichzelfÊenÊdeÊkaraktersÊdieÊ
zeÊlaatÊzien.ÊOokÊhetÊpubliekÊblijftÊ

doorÊmiddelÊvanÊdeÊlachÊopÊeenÊ
veiligeÊafstand:ÊdeÊanderÊwordtÊ
hierÊbespot.ÊWeÊkomenÊonderÊ
andere een geflipte Balkan kunst-
enaarÊtegen,ÊdieÊzijnÊbesteÊvriendÊ
wilÊomleggenÊoverÊeenÊfutiliteitÊ
enÊeenÊvrouwÊuitÊeenÊvolkswijkÊ
dieÊuitlegtÊwaaromÊhetÊzoÊleukÊisÊ
omÊmetÊdeÊheleÊbuurtÊeenÊAjaxÊ
supporterÊinÊelkaarÊteÊstampen.Ê
Ê WijnmaalenÊdoetÊechterÊmeerÊ
danÊpureÊsatireÊenÊhaarÊvermakeli-
jkeÊtypetjesÊzijnÊproblematisch.ÊDeÊ
decorsÊwaarinÊdeÊkaraktersÊzichÊ
bevindenÊzijnÊbijvoorbeeldÊopÊhunÊ
bestÊoppervlakkig.ÊDeÊaankledingÊ
isÊminimaal:ÊerÊhangenÊ��nÊofÊ
tweeÊdecoratiesÊaanÊdeÊmuurÊenÊ
weÊzienÊmisschienÊeenÊtafeltjeÊ
metÊeenÊbloemstukje.ÊDeÊruimteÊ
waarinÊdeÊmeesteÊverhaaltjesÊzichÊ
afspelenÊblijftÊaltijdÊonmiskenbaarÊ
hetÊspaarzaamÊverlichteÊKunsthuisÊ
SYB.ÊDeÊkaraktersÊbevindenÊzichÊ

opÊdezelfdeÊplekÊalsÊhetÊpubliekÊ
en de decorstukken uit de filmpjes 
staanÊopÊhetÊmomentÊvanÊkijkenÊ
gewoonÊomÊonsÊheen.ÊDeÊcomfor-
tabeleÊafstandÊtussenÊkarikatuurÊ
enÊkijkerÊwordtÊzoÊmoeilijkerÊvastÊ
teÊhouden.ÊOmÊwieÊstaanÊweÊnuÊ
eigenlijkÊteÊlachen?Ê
Ê DeÊmanierÊwaaropÊ
WijnmaalenÊhaarÊkaraktersÊneer-
zet,ÊheeftÊhetzelfdeÊeffect.ÊZeÊisÊ
kleurrijkÊuitgedostÊmetÊpruikenÊenÊ
vossenbontjesÊenÊhaarÊvermogenÊ
omÊaccentenÊteÊimiterenÊisÊin-
drukwekkend.ÊTochÊblijftÊzeÊaltijdÊ
eenÊacteurÊenÊbenadruktÊzeÊdoorÊ
kleine ‘foutjes’ het gespeelde 
elementÊvanÊhaarÊperformance.Ê
Zo ‘sees’ de Balkan kunstenaar  
‘something through the fingers’ en 
hebbenÊalleÊkaraktersÊÐzelfsÊdeÊ
sporters-ÊdeÊrookverslavingÊvanÊdeÊ
kunstenaresÊovergenomen.ÊOpÊdeÊ
momentenÊdatÊzeÊmannenÊspeelt,Ê
doetÊzeÊnauwelijksÊmoeiteÊomÊteÊ
verbergenÊdatÊweÊeenÊvrouwÊzienÊ
dieÊeenÊmanÊspeelt.ÊOpÊdezeÊma-
nierÊproblematiseertÊWijnmaalenÊ
ookÊhaarÊeigenÊrol.ÊHetÊpubliekÊ
lachtÊookÊomÊhaar.Ê
Ê DoorÊopÊsubtieleÊwijzeÊdeÊ
fictieve aard van haar werk te 
benadrukkenÊbetrektÊzeÊzowelÊ
haarÊpubliekÊalsÊzichzelfÊinÊhaarÊ
werk.ÊZeÊbespotÊnietÊalleenÊdeÊ
asocialeÊander,ÊmaarÊookÊzichzelfÊ
enÊhaarÊpubliek.ÊInÊhoeverreÊzijnÊ
weÊzelf,ÊmetÊonzeÊeigenÊzwakhe-
denÊnietÊnetÊzoÊafstotelijkÊalsÊhaarÊ
karakters?Ê

Ê WijnmaalenÊspeeltÊnietÊalleenÊ
metÊdeÊruimteÊtussenÊkijkerÊenÊ
kunst,ÊmaarÊookÊmetÊdeÊverant-
woordelijkheidÊvanÊhetÊpubliek.Ê
In het filmpje over de vrouw uit 
deÊvolkswijk,ÊkomtÊeenÊmomentÊ
waaropÊdezeÊgaatÊtwijfelenÊaanÊ
haarÊeigenÊnormen.ÊZeÊheeftÊ
net,ÊhardÊlachend,ÊverteldÊhoeÊ
alleÊbuurtbewonersÊsamenÊeenÊ
verdwaaldeÊsupporterÊvanÊeenÊ
concurrerendeÊclubÊinÊelkaarÊsloe-
gen,ÊwanneerÊzeÊstilvaltÊenÊzichÊ
hardopÊafvraagtÊofÊdatÊnouÊwelÊ
zulkÊnormaalÊgedragÊis.ÊDeÊkijkerÊ
heeftÊnetÊvijfÊminutenÊlangÊveroor-
delendÊzittenÊlachenÊomÊiemandÊ
metÊeenÊandereÊblikÊopÊdeÊwereld,Ê
wanneerÊdiegeneÊplotselingÊdeÊ
rollenÊomdraait:ÊÒlachÊmaarÊ
mannetje,ÊmaarÊwanneerÊhebÊjijÊ
voorÊhetÊlaatstÊvraagtekensÊbijÊjeÊ
fundamenteleÊwaardenÊgezet?ÓÊ
Ê WaarÊWijnmaalenÊinÊhaarÊ
videokunstÊopÊzoekÊisÊnaarÊeenÊ
manierÊomÊmetÊdeÊwerkelijkheidÊ
enÊandereÊmensenÊomÊteÊgaan,Ê
lijkt ze in haar fotografie de 
maatschappijÊjuistÊachterÊzichÊteÊ
willenÊlaten.ÊHaarÊmodellenÊzijnÊ
gekleedÊinÊrareÊglimmendeÊpakjesÊ
enÊgefotografeerdÊinÊgekkeÊposesÊ
dieÊinÊnietsÊverwijzenÊnaarÊhetÊ
alledaagse.ÊZoÊprobeertÊdeÊkuns-
tenaarÊeenÊruimteÊteÊscheppenÊ
waarinÊdeÊmoeilijkeÊechteÊwereldÊ
evenÊlosgelatenÊkanÊworden,Ê
eenÊplekÊwaarÊnietÊnagedachtÊ
hoeftÊteÊwordenÊenÊwaarÊeenÊ
kritischeÊpositieÊnietÊnodigÊis.Ê

HoewelÊditÊgedeeltelijkÊlukt,ÊstaatÊ
WijnmaalensÊstilistischeÊbenade-
ring hier in de weg. In de video’s 
isÊdeÊminimaleÊaandachtÊvoorÊ
vormgeving,ÊcompositieÊenÊlichtÊ
eenÊbelangrijkÊelementÊinÊdeÊbete-
kenis van het werk. De foto’s zijn 
inÊdezelfdeÊdirecteÊstijlÊgemaaktÊ
waardoorÊhetÊloskomenÊvanÊdeÊ
echteÊwereldÊproblematischÊwordt.Ê
Wijnmaalens fotografie maakt 
zichÊaanÊdeÊeneÊkantÊinhoudelijkÊ
losÊvanÊdeÊalledaagseÊwerkelijk-
heid,ÊterwijlÊhetÊerÊaanÊdeÊandereÊ
kantÊstilistischÊjuistÊstevigÊinÊver-
ankerdÊis.ÊDezeÊtweeslachtigheidÊ
komtÊhetÊwerkÊnietÊtenÊgoede.Ê
Ê WijnmaalenÊisÊopÊhaarÊbestÊ
in haar video’s en performan-
ces.ÊDaarinÊzetÊzeÊopÊafÊenÊtoeÊ
meesterlijkeÊwijze,ÊnietÊalleenÊ
haarÊtypetjes,ÊmaarÊookÊzichzelfÊ
enÊhaarÊpubliekÊteÊkijken.ÊDitÊle-
vertÊnietÊalleenÊbijzonderÊgeestigeÊ
momentenÊop,ÊmaarÊookÊeenÊmooiÊ
spelÊwaarinÊdeÊverhoudingÊtussenÊ
kunstenaar,ÊpubliekÊenÊkunstÊnooitÊ
vaststaatÊenÊaltijdÊonderhandel-
baarÊis.Ê

ÑÊJanÊPoelstra

Afbeeldingen: Nina Wijnmaalen, ‘The drunken 
artist,ÊhisÊstrangeÊappetiteÊandÊanÊimaginairyÊ
collection of untamed rabbits’.
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ÒTheÊdrunkenÊartist,ÊhisÊstrangeÊ

appetiteÊandÊanÊimaginairyÊÊ
collectionÊofÊuntamedÊrabbitsÓ
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‘Peeped Drawings‘
Mariusz Tarkawian
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‘Good Morning Friesland‘
Nina Yuen

SYB NU
Gerwin Luijendijk & 

Kathrin Maria Wolkowicz:  
‘Voorbij die warme zomer‘
11 november 2009 t/m 3 januari 2010

Werkperiode: 11 november t/m 13 december 
Openingstijden werkperiode: iedere zaterdag en 
zondag,13:00 - 17:00 en op afspraak
Feestelijke presentatie: zondag 13 december 
16:00
Raampresentatie: 14 december t/m 3 januari

De smartlap is een boodschap 
over hoop, verlangen, onbeant-
woorde liefde en verlies, verpakt 
in een universele taal die iedereen 
begrijpt. De nietszeggende 
leegte die het gevolg is van deze 

universali-
teit wordt vaak begeleid door 
beelden van een mooi landschap, 
folklore en wapperende banieren, 
een persoon voor een achtergrond 
die gericht is op de camera, the-
atrale performance en goedkope 
productie. 
  Film- en tekstkunstenaar 
Kathrin Maria Wolkowicz en 
performancekunstenaar Gerwin 
Luijendijk ontleden de komende 
weken de smartlap met onder-
zoeksmatige precisie. Songteksten, 
videoclips, foto-shoots en het ima-
go van het smartlapgenre worden 
ontrafeld waarna zij de afzonder-
lijke eigenschappen ervan inzetten 

voor nieuwe producties. Kunsthuis 
SYB is hierbij tijdelijk muziek- en 
filmstudio en de plattelandsidylle 
van Beetsterzwaag fungeert als 
achtergrond.  
  De kunstenaars proberen 
ondertussen antwoord te vinden 
op de vragen: wat er gebeurt 
als je geluid scheidt van beeld, 
in hoeverre muziek nodig is om 
betekenis te genereren, wat 
performance is voor de camera 
en hoe achtergrond performance 
beïnvloedt.  
  De laatste weken van decem-
ber vertoont Kunsthuis SYB het 
resultaat van dit smartlaponder-
zoek als raampresentatie. 

  Videokunstenaar, performer 
en beeldhouwer Gerwin Luijendijk 
(Zaandam, 1980) studeerde vorig 
jaar af aan het Piet Zwart Instituut 
in Rotterdam. In zijn installaties 
worden beschouwer en videomo-
nitor objecten in een installatie, of 
wordt zijn lichaam een ding tussen 
de dingen in een sculpturale com-
positie. In de installatie Rai Uno 
’83, gepresenteerd tijdens It Hits 
My Hair in Wolfsart Projectspace 
Rotterdam reconstrueerde hij - 
met een ‘twist’ - de achtergrond 
van een ’80 jaren videoclip van 
Italiaanse discokoning Grand 
Miller. In een volgend werk deed 
hij een re-enactment van Grand 

Millers performance waarin hij de 
achtergrondgegevens juist tot een 
minimum beperkte.  
 Kathrin Maria Wolkowicz 
(Berlijn, 1981) studeerde dit jaar 
af aan het Piet Zwart Instituut. 
Wolkowicz werkt gewoonlijk 
met film en tekst in installaties 
en boeken. In haar boeken en 
installaties, onderzoekt Wolkowicz 
hoe men leest en tijd doorbrengt 
met tekst. Zij is in het bijzonder 
geïnteresseerd hoe de lichamelijke 
verhouding tussen toeschouwer en 
kunstwerk bijdraagt tot het lezen 
van dat werk.

SYB STRAKS
Nina Yuen: 

‘Good Morning Friesland‘
6 januar t/m 14 februari 2010

De SYB nieuwsbrief verschijnt acht keer per jaar 
en wordt gratis verspreid. Aan- of afmelden voor 
de papieren en/of de digitale nieuwsbrief kan  
via info@kunsthuissyb.nl.

SYB wordt ondersteund door de Mondriaan 
Stichting, Stimuleringsfonds voor beeldende kunst, 
vormgeving en cultureel erfgoed.

‘Voorbij die warme zomer‘
Gerwin Luijendijk & 

Kathrin Maria Wolkowicz

‘Naar buiten gericht: onschuldig 
mee willen doen‘

Waarom woon je vijf weken lang 
in een huisje in het buitenland, 
gebruikmakend van het internet 
om plaatjes van kunstwerken 
door Nederlandse kunstenaars 
uit te zoeken, om die vervolgens 
op gelijke papiertjes in potlood 
na te tekenen? Dit vroeg ik me af 
voordat ik de organisatie van SYB 
had gebeld om hun motivering te 
horen – een Artists’ Residency is, 
op zijn best, ook een samenwerking 
tussen de leiding, de plek en de 
kunstenaar. SYB scoutte Mariusz 
Tarkawian. Gecharmeerd door 
zijn tekeningen vroegen ze hem 
een voorstel in te dienen voor een 
project. In zijn voorstel omschreef 
hij verantwoorde en misschien te 
voorspellen activiteiten: hij wilde de 
Nederlandse kunst onderzoeken en 
hij wilde werk maken in relatie tot 
de geschiedenis van SYB.
 De kunstenaar Mariusz 
Tarkawian is iemand die zielsveel 
van een bepaalde manier van te-
kenen houdt. Vaak met potloodlijn 
op papier, zoals getoond in SYB, 
maar ook met zwarte inkt en krijt 

direct op een muur. De tekeningen 
die hij maakte in Beetsterzwaag 
vormen de meest recente toevoe-
ging aan zijn ‘Art Work Chronicle’, 
die inmiddels meer dan 1600 stuks 
telt. 100 tekeningen per dag is 
haalbaar voor Mariusz, met 20 als 
zijn uurrecord. Tekeningen worden 
per 25 stuks verkocht, waardoor ze 
verdwijnen uit de Chronicle, maar 
dit is niet erg vindt hij, want met de 
scans van alle tekeningen kan er 
binnenkort een publicatie worden 
gemaakt.
 Tarkawian oppert zelf dat zijn 
werken vaker beschouwd worden 
als voorspelbaar in stijl en ‘bo-
ring’ van inhoud. Zijn antwoord 
hierop verschijnt op zijn volgende 
tentoonstelling in Düsseldorf. Hij zal 
hier ‘Surprise’ drawings tonen: dit 
zijn tekeningen die nog niemand 
heeft gezien, en ze zullen zodanig 
anders zijn dat het kenners zal ver-
bazen. Hij laat me er één zien op 
zijn – niet openbare – facebook-
profiel. 
 Is het woord ‘Chronicle’ een 
PR-kreet, net als ‘Peeped’ (tekenin-
gen van mensen die niet per se in 
de gaten hoeven te hebben dat ze 
als model fungeren) en ook dus het 

meest recente ‘Surprise’?
 Tarkawian is 26 en draait 
volledig mee in het internationale 
kunstcircuit, zo maak ik op uit zijn 
drukke leven waarin hij op pad 
is buiten zijn thuisbasis in Polen. 
Niet opmerkelijk dat hij door 
Nederlanders wordt gevraagd of 
het niet oersaai voor hem is om een 
maand in Beetsterzwaag, Friesland, 
Nederland te verblijven. Hij ervaart 
juist het tegendeel, de rust en 
isolatie stelt hij op prijs: ‘I’m able to 
do some creative things here, like 
making music’. Een aantal muziek-
composities gemaakt op en door de 
laptop zijn al af en wanneer er 12 
klaar zijn is hij van plan een CD uit 
te brengen. 
 De tentoongestelde tekeningen 
heeft hij met een kleine tussenruimte 
naast elkaar op één hoogtelijn door 
heel SYB opgehangen. Achterin 
hangt een rij tekeningen van Poolse 
kunstwerken. Aangezien Tarkawian 
Pools is, is het logisch dat er ook 
Poolse werken in zijn archief zitten, 
maar wat is hun verwachte functie 
hier? Ik kan zien dat de nummering 
oploopt, maar moet je dan vanzelf-
sprekend ook alles laten zien, en 
in die volgorde? Ik ben benieuwd 
naar waaróm een bepaalde 
tekening intensiever is bewerkt, niet 
naar precies hoe lang. Waarom 
stelt Tarkawian zich niet zelf deze 
vragen, en waarom zoek hij niet 
een antwoord dat verder gaat 
dan het banale en voor de hand 
liggende?
 Er zijn veel vaste wetten (clichés 
haast) waarnaar deze kunstenaar 

handelt. Het geheel heeft de schijn 
van onderzoek, maar wanneer de 
kunstenaar stelt dat ‘of course it’s 
better to see the art works in the 
flesh before drawing them’, rijst de 
vraag: waarom heeft hij dat dan 
niet gedaan? Weer een vraag voor 
de organisatie, en het blijkt dat er 
genoeg budget beschikbaar was 
om te reizen en ‘live’ Nederlandse 
kunst uit te zoeken. Zijn keuze van 
na te tekenen werken is willekeu-
rig vertelt hij, maar wel bewust 
breed: een mengeling van zowel 
bekende als minder bekende 
Nederlandse kunstenaars. Als ze 
maar op internet te vinden zijn, en 
het beeld genoeg aanspreekt om er 
een tekening van te willen maken. 
Toch is er een flink aantal Rineke 
Dijkstra’s, in tegenstelling tot één, 
hooguit twee werken van alle an-
dere kunstenaars. Interessant hier 
is een vraag over het belang van 
een kunstenaar, of diens werk, in 
de ogen van Tarkawian, tegenover 
de opinie van de kunstwereld. Het 
blijkt dat zijn tentoonstelling niet zo 
evenwichtig en ‘Politically Correct’ 
is als hij in zijn antwoorden wil 
doen denken. De enige tekening 
die echt op het netvlies blijft hangen 
is er een die voorin hangt, op een 
wat grotere maat dan de hanteerde 
standaard; een soort zelfportret. 
Mariusz zittend op de WC met 
onderbroek om de enkels, gete-
kend door Mariusz zelf, vanuit het 
oogbolperspectief van Mariusz. 
Dit lijkt alles te vertellen over zijn 
verblijf in het huis. Dit vel is vol 
getekend, in tegenstelling tot de 

fragmentarische weergaves van de 
uitgekozen kunstwerken. 
 Toch stelt Tarkawian wel 
prangende vragen, bijvoorbeeld: 
zijn er niet te veel kunstenaars in 
de wereld? (Zijn werkterrein is de 
Kunstwereld, in ‘In Anticipation of 
Art’ tekent hij bijvoorbeeld de toe-
komstige kunstwerken van beroem-
de kunstenaars.) Toch lijkt zo’n 
vraag mij meer te maken te hebben 
met het herhalen van een breed 
geëtaleerde pseudo-vraagstelling, 
en zal die, vermoed ik, nooit door 
Tarkawian onderworpen worden 
aan een poging tot antwoord of on-
derzoek. Het is juist dit onderzoek 
en de noodzaak - bijvoorbeeld van 
weer een kunstwerk uitkiezen en 
natekenen - dat nergens te vinden 
is. Het geheel is slap, een comforta-
bel cliché van de bezigheden van 
een jonge kunstenaar. 
 Maar misschien is het de buiten-
wereld of de kunstwereld die hier 
slap is. Waarom wordt de retoriek 
van Art World Chronicle, Peeped 
and Surprise aangenomen, zonder 
echte welgemeende analyse of 
onderbouwing? Wanneer er wel 
vragen gesteld worden over dit 
oeuvre, zoals door curator Aneta 
Marcinkowska-Muszynska, blijven 
deze onbeantwoord op papier: 
‘Het werk stelt vragen – bestaat 
verveling in beeldende kunst? Is 
kunst voorspelbaar? In hoeverre 
moet kunst logisch, constant of con-
sequent zijn? Werkt zo’n houding 
bevrijdend of slaafmakend?’ Nu 
dan van mij wel een handjevol ant-
woorden: Ik zou zeggen: ‘ja’, ‘ja’, 

‘irrelevant’ en ‘het laatste’ - maar 
dat wil een kunstenaar toch?

- Helen Frik

Deze recensie werd geschreven in het kader van 
het recensentenprogramma van SYB. De recensie 
mag rechtenvrij worden gepubliceerd mits daar-
toe vooraf toestemming is verleend door SYB.

Afbeeldingen: Mariusz Tarkawian, ‘Peeped 
Drawings’.

SYB NIEUWS

SYB zoekt kunstcritici. SYB selecteert 
voor haar recensentenprogramma 
2010/2011 een poule van maxi-
maal vier beginnende kunstcritici. 
Deelnemers krijgen de kans om in 
een periode van één tot anderhalf 
jaar drie projecten te recenseren. De 
recensies worden gepubliceerd en 
verspreid in de digitale en gedrukte 
nieuwsbrief (resp. 800 en 600 abon-
nees) en zijn blijvend te lezen op de 
website. De recensies bieden reflec-
tie aan de residerende kunstenaars 
en presenteren de projecten van 
SYB aan de buitenwereld. 
 Kunsthuis SYB bestaat in 2010 
tien jaar als artist residency in het 
Friese Beetsterzwaag en wordt sinds 
2003 structureel ondersteund door 
de Mondriaan Stichting.
Wij zoeken beginnende maar 
ambitieuze recensenten die kritisch 
en verdiepend kunnen schrijven en 
kennis hebben van de hedendaagse 
kunst. We bieden interessante ont-
moetingen met een grote diversiteit 

aan kunstenaars, een kans om je te 
profileren en verder te bekwamen in 
het schrijven van relatief grote beel-
dende kunstrecensies (600-1000 
woorden), een kleine vergoeding en 
reiskosten.
 Om je voor deelname aan het 
recensentenprogramma aan te mel-
den, stuur je een motivatie met cv 
en drie relevante teksten van jouw 
hand naar info@kunsthuissyb.nl. 
Deadline: 1 januari 2010. Meer 
informatie: www.kunsthuissyb.nl.

SYB RECENSIE

Mariusz Tarkawian:  
‘Peeped Drawings‘

9 oktober t/m 8 november 2009

“Encounter”
Masashi Echigo

‘Het huis met de arend‘
Ruth van Beek & Basje Boer

SYB NIEUWSBRIEF #6 Hoofdstraat 70 
9244 CP Beetsterzwaag

Postbus 25
9244 ZN Beetsterzwaag

+31 (0)512-382376
www.kunsthuissyb.nl

Gerwin Luijendijk & Kathrin Wolkowicz

‘Peeped drawings‘
Mariusz Tarkawian

SYB NU
Mariusz Tarkawian:  
‘Peeped Drawings‘

14 juni t/m 12 juli 2009

Openingstijden werkperiode: iedere zaterdag en 
zondag, 13:00—17:00 en op afspraak
Presentatie: zaterdag 7 november 16:00 
Tentoonstelling: zaterdag 7 en zondag 8 novem-
ber, 13:00—17:00

De Poolse kunstenaar Mariusz 
Tarkawian heeft altijd pen en papier 
op zak. Het leven om hem heen legt 
hij vast in een eindeloze stroom tref-
zekere kleine schetsen, zijn ‘Peeped 
Drawings’. Ook tijdens gesprekken 
met vrienden en bij contact met 
galeriehouders schetst hij ongenadig 

door, waarbij hij ook de dialogen 
vastlegt. Zijn getekende verslag 
leest als een opeenvolging van on-
beholpen momenten. Schetsen van 
Tarkawian worden ook wel vergele-
ken met rechtbanktekeningen. 
 In de serie ‘Looking for Art’ 
tekende hij honderden kunstwerken 
na, zowel van onbekende Poolse 
kunstenaars uit zijn eigen kring als 
van gecanoniseerde kunstwerken 
- zoals de haai van Damien Hirst. 
Daaruit ontstond een volgende 
serie, ‘Anticipation of Art’, waarin 
hij toekomstige kunstwerken portret-
teert, met titels als ‘Probably Marina 
Abramowicz, Untitled 2011’. Zijn 
handschrift democratiseert alles en 

toont uiteindelijk het ijkpunt van de 
honderden tekeningen: Tarkawian 
zelf.
 In Kunsthuis SYB gaat Tarkawian 
door met zijn niet aflatende beelden-
stroom. Het resultaat van vijf weken 
maniakaal tekenen ‘in residence’ is 
te zien bij de feestelijke eindpresen-
tatie op zaterdag 7 november. 
 Mariusz Tarkawian (Polen, 
1983) volgde een beeldende 
kunstopleiding aan de universiteit 
van Lublin. Hij wordt al enkele jaren 
vertegenwoordigd door Program Art 
Galery in Warschau, onder meer 
tijdens de Solo Project Art Fair in 
Basel (2008) en de Vienna Art Fair 
(2007).

SYB STRAKS
Gerwin Luijendijk & 
Kathrin Wolkowicz

11 november t/m 3 januari 2010

SYB NIEUWS
In het najaar van 2008 verbleef the-
oreticus en conceptueel kunstenaar 
Vincent Van Gerven Oei gedurende 
vijf weken in SYB. Binnen de context 
van het project ‘Methods/Remotely’ 
in samenwerking met Michela Pelusio 
en Dorota Walentynowicz, analyseer-
de hij het leerdicht ‘De Methode’ van 
Dick Raaijmakers. Van Gerven Oei 
vertaalde en bewerkte Raaijmakers’ 
verhandeling over beweging en 
perceptie uit begin jaren tachtig en 

voorzag het van een ‘postlude’. 
Onlangs werd het boek ‘Method’ 
uitgegeven bij Onomatopee. 
www.onomatopee.net.

De SYB nieuwsbrief verschijnt acht keer per jaar 
en wordt gratis verspreid. Aan- of afmelden voor 
de papieren en/of de digitale nieuwsbrief kan  
via info@kunsthuissyb.nl.

SYB wordt ondersteund door de Mondriaan 
Stichting, Stimuleringsfonds voor beeldende kunst, 
vormgeving en cultureel erfgoed.

‘Binnen is het veilig‘

Buiten schijnt de zon. De kat strijkt tegen 
de gevel en de bus rijdt op tijd. Met 
tegenzin maken de wachtende reizigers 
zich los van de vensterbank waarop ze 
zaten te soezen. Het is zaterdagmiddag 
en in Beetsterzwaag is alles in orde. 
Binnen in Kunsthuis SYB ligt de hond op 
haar kleedje in de open haard met naast 
haar een blond meisje van een jaar of 
twee, spelend met een poppenhuis. Haar 
wangen zijn felrood van concentratie en 
lichte vermoeidheid. “Dit is gewoon het 
gezellige hoekje, hoor” verzekert Basje 
Boer mij, wanneer ze me met een kritisch 
oog ziet kijken naar dit tableau vivant. 
Jammer, denk ik en ik loop door naar ach-
teren waar Basje Boer en Ruth van Beek 
het resultaat van vijf weken intensieve 
samenwerking presenteren onder de titel 
‘Het huis met de arend’. 
 Het voorstel was bondig, maar niet 
eenvoudig: de conventionele verhouding 
tussen tekst en beeld - waarbij beeld 
dient als illustratie voor tekst of tekst 
als bijschrift voor beeld - moest zoveel 
mogelijk worden vermeden. In ‘Het huis 
met de arend’ krijgen beeld en tekst 
een evenredige rol toebedeeld. Om dit 

te bewerkstelligen kozen Basje Boer en 
Ruth van Beek voor een puur intuïtieve en 
associatieve benadering: Ruth van Beek 
legt een foto van een huisje op tafel en 
Basje Boer legt er vervolgens een foto 
van een soortgelijk huisje naast; voor 
dit huis ligt een bouwput. ‘De beesten 
uit het bos, ze komen uit de holen en de 
bomen’ schrijft Basje Boer, waarop Ruth 
van Beek de beesten vormgeeft in een 
serie fotocollages. Zo eenvoudig was hun 
spel. Allengs ontstond er een verzameling 
beelden en tekstfragmenten waarin zich 
steeds duidelijker een verhaal begon af 
te tekenen. Dit verhaal werd ‘Het huis met 
de arend’. Het bestaat uit een ruimtelijke 
installatie en een cassette met een poster, 
een begeleidend schrijven, een fotoboek 
en een tekstboek: 
 “Vanuit het raam kijk ik naar de 
bomen in de verte. Lange slappe takken 
buigen over het gat, in donker contrast 
met het lichte huis. Vanuit het raam zie 
ik het geel van de buitenmuren niet. Wel 
hoor ik ’s nachts de wind ertegen tikken. 
De beesten uit het bos; ze komen uit de 
holen en de bomen. Van links waar de 
maïsplanten naar de egale grijze lucht 
wijzen, met de vruchten onder de oksels 
van hun bladeren verstopt. De wind graaft 
er zijn gangen in, kruipt via het veld naar 

het erf rond mijn raam.” 
 Het boekje is onderverdeeld in vijf kor-
te hoofdstukjes (‘het raam’, ‘de mensen’, 
‘morgen’, ‘vanuit het raam naar binnen 
toe’ en ‘binnen’) waarin de ervaringen 
van een fictief karakter worden omschre-
ven in de eerste persoon. ‘De mensen’ is 
een kort intermezzo waarin het perspec-
tief even wisselt naar de gravers van een 
duister gat dat langzaam opdoemt voor 
het raam van waaruit de hoofdpersoon 
de wereld aanschouwt. Sterk aan de tekst 
is de consequent doorgevoerde nadruk 
op één enkel zintuig: het zicht. Dit zicht is 
scherp (als een arend), maar beperkt: het 
eigen lichaam met al haar fysieke beper-
kingen lijkt het enige referentiekader: “Ik 
keek weer omhoog naar de bomen, ze 
waren hoger nu, of ik was lager.” of “Als 
het groen van de bladeren het plafond is 
van mijn uitzicht, dan is de vensterbank 
de vloer.” Hierdoor ontstaat een akelig 
beklemmend solipsisme, een breekbare 
droomwereld. Het graven van het gat 
(waarmee de mensen kwamen) vormt een 
bedreiging voor de zorgvuldig geconstru-
eerde wereld van de persoon achter het 
raam. 
 Zowel in de tekst als in de beelden is 
een sterke hang naar geborgenheid voel-
baar. Een geborgenheid in een eigen we-
reld die overzichtelijk is en beheersbaar, 
maar ook constant bedreigt wordt door 
de realiteit: “Achter de platte meubels is 
vloer, achter het eendimensionale raam 
is leven.” Op de ramen van Kunsthuis 
SYB zijn foto’s geplakt van bloemstukken. 
Ze zijn geknipt uit oude boeken over ka-
merplanten. Waar het zwart-wit beelden 
betreft zijn ze zorgvuldig ingekleurd 
met viltstift. Alsof we, op de grens tussen 
de maakbare wereld van binnen en de 

oncontroleerbare wereld van buiten, in 
een laatste kunstgreep nog krampachtig 
ons eigen uitzicht componeren in onze 
vensterbank. 
 Anders dan in de taal ligt in de foto-
grafie deze geborgenheid reeds besloten: 
foto’s zijn niet zo zeer interpretaties of 
statements over de wereld, het zijn eerder 
stukjes van de wereld, kleine miniaturen 
van de werkelijkheid die iedereen lijkt te 
kunnen maken of zich toe kan eigenen. 
Van Beek kiest haar beelden bewust uit 
informatieve boeken uit de jaren veertig, 
vijftig tot vroege jaren tachtig. Het zijn 
foto’s die in de eerste plaats een functie 
hadden als dragers van informatie in een 
wereld die overzichtelijk lijkt, een wereld 
waarin het gedrukte beeld niet werd 
geregisseerd om te verleiden en te mani-
puleren. Het zijn beelden die gemaakt zijn 
ter ondersteuning van een verhaal. Van 
Beek geeft de beelden een eigen verhaal. 
Ze gebruikt ze als woorden; door ze naar 
believen te combineren en te veranderen 
bouwt ze kleine semantische eenheden.  
 Waar de fotografie zich moeiteloos 
voegt naar de regels van de taal, zo 
moeizaam vergaat het de tekst die pro-
beert te concurreren met de makkelijke 
verleiding van het beeld. De tekst van ‘Het 
huis met de arend’ verzandt regelmatig in 
bombastische formuleringen en gefor-
ceerde beelden. Zinsconstructies als “via 
de kozijnen die als rechte lijnen afsteken 
tegen het rond van de bomen erachter” 
lezen als een vormelijke visuele analyse 
die weinig zinnenprikkelend is. De tekst 
zwemt in gefragmenteerde sfeerbeelden 
en aanzetten tot mogelijke filosofische 
weerspiegelingen. 
 Ik zet mezelf buiten in de laatste zon-
newarmte, de bus is net geweest dus de 

vensterbank van Kunsthuis SYB is vrij. De 
hond brengt me haar stok, we grommen 
wat naar elkaar, maar we weten van el-
kaar dat we het niet menen. Ondertussen 
vloeit het bier en vraagt Basje uit het raam 
van boven wie er mee eet. De buurvrouw 
zwaait vriendelijk, Beetsterzwaag is uitge-
sproken opgeruimd vandaag.

— Aafke Weller

Deze recensie werd geschreven in het kader van het re-
censentenprogramma van SYB. De recensie mag rechten-
vrij worden gepubliceerd mits daartoe vooraf toestemming 
is verleend door SYB.

Het boek ‘Het huis met de arend’ is uitgebracht in een 
oplage van 110 gesigneerde exemplaren. Zie voor meer 
informatie www.kunsthuissyb.nl/publicaties.html.

Afbeeldingen nieuwsbrief: Ruth van Beek & Basje Boer, 
“Het huis met de arend”.

SYB RECENSIE

Ruth van Beek & Basje Boer:  
‘Het huis met de arend‘

19 augustus t/m 4 oktober 2009
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Ò17Êjaar,ÊnuÊalÊdeÊbesteÊ
kunstenaarÊOOIT!!!Ó

HermanÊKnottnerusÊ&Êpikachu

SYBÊNU
AbnerÊPreis:Ê

ÒBearÊManÊandÊAliceÓ
14ÊjuniÊt/mÊ12ÊjuliÊ2009

OpeningstijdenÊwerkperiode:Ê
iedereÊzaterdagÊenÊzondag,Ê13:00Ñ17:00
BearÊManÊandÊAlice,ÊtheÊplay:Ê
zondagÊ28ÊjuniÊomÊ18:00
EindpresentatieÊenÊperformance:Ê
zaterdagÊ11ÊjuliÊomÊ15.00Êuur

DeÊkomendeÊwekenÊwerktÊbeeldendÊ
kunstenaarÊenÊverhalenvertellerÊ
AbnerÊPreisÊinÊSYBÊaanÊeenÊnieuwÊ
videowerkÊmetÊdeÊtitelÊ*BEARÊMANÊ
ANDÊALICE*.ÊDeÊAmerikaan,ÊdieÊbe-
kendÊstaatÊomÊzijnÊbezieldeÊwerklust,Ê
werktÊmetÊzowelÊminiatuur-ÊalsÊmetÊ

levensgroteÊpersonagesÊenÊachter-
grond,ÊmetÊtekeningenÊenÊmetÊspeci-
aalÊgemaakteÊobjecten,ÊonderÊmeerÊ
vanÊafvalmateriaal.ÊActeursÊkiestÊ
PreisÊuitÊzijnÊgastenÊenÊuitÊdeÊlokaleÊ
gemeenschapÊvanÊBeetsterzwaagÊ
enÊhijÊbegeleidtÊdatÊallesÊmetÊzijnÊ
eigenÊvoice-over.ÊDeÊproductieÊvanÊ
zijnÊwerkÊlijktÊ��nÊgroteÊinteractieveÊ
performance.
ÊGelijktijdigÊorganiseertÊPreisÊ
voorÊzijnÊcrewÊinÊSYBÊeenÊzomer-
kampÊnaarÊAmerikaansÊmodel:ÊmetÊ
eenÊgirl/boyÊpolicy,ÊeenÊploegen-
dienstÊvoorÊkokenÊenÊboodschappenÊ
enÊeenÊechteÊinpaklijstÊ-ÊwaaropÊ
onderÊmeerÊeenÊzaklamp,ÊeenÊslaap-
zak,ÊeenÊpaarÊwandelschoenenÊenÊ

zwemkleding.ÊDeelnemersÊzijnÊRoccoÊ
PezzellaÊ(IT),ÊMarcusÊGalmazzÊ
(IT),ÊNinaÊBoasÊ(NL),ÊVivianÊWenliÊ
LinÊ(USA),ÊWayneÊHorseÊ(DL),ÊWillÊ
BarrasÊ(UK),ÊHarlanÊLeveyÊ(USA),Ê
InaÊSmitsÊ(NL),ÊTheÊLondonÊPoliceÊ
(UK),ÊTinaÊVillaÊ(CR),ÊLydiaÊRussellÊ
(UK),ÊFranchescaÊMiazzoÊ(IT),Ê
BiancaÊVanÊZwietenÊ(NL),ÊJesseÊ
ZaroukÊ(USA),ÊTakuroÊMizutaÊ(JP)Ê
enÊClaudiusÊGebeleÊ(DL).Ê
ÊZowelÊtijdensÊhetÊkampÊalsÊbijÊdeÊ
afsluitingÊvanÊhetÊgeheleÊprojectÊpre-
senteertÊPreisÊzijnÊwerkÊaanÊpubliek.
ÊAbnerÊPreisÊ(1975)ÊmistÊinÊ
deÊkunstÊenÊhetÊlevenÊdeÊlove.ÊHijÊ
werdÊlaatstÊgesignaleerdÊbijÊdeÊ
LeuvehavenÊinÊzijnÊwoonplaatsÊ

RotterdamÊwaarÊhijÊmetÊeenÊschep-
netje plastic fl essen uit het water 
viste.ÊVogels,ÊnoemdeÊhijÊze.ÊInÊzijnÊ
atelierÊhadÊhijÊvanÊpiepschuimÊrotsenÊ
en kliffen gemaakt waar hij de fl es-
senÊopplakteÊenÊwitÊkalkte.ÊZeÊlekenÊ
nogÊhetÊmeestÊopÊpapegaaiduikers.Ê
En ja, er zat ook een lege fl es WC-
eendÊtussen.ÊPreisÊverteltÊabsurdeÊ
verhalenÊoverÊgoedÊenÊkwaad.Ê
NatuurlijkÊverliestÊhetÊkwaad,ÊperÊ
defi nitie. Een tweede lezing is echter 
confronterenderÊdanÊjeÊdenkt.ÊZijnÊ
werkÊwasÊrecentelijkÊonderÊmeerÊ
teÊzienÊbijÊGalerieÊGabrielÊRoltÊ
tijdensÊArtÊAmsterdamÊenÊtijdensÊArtÊ
RotterdamÊbijÊdeÊpresentatieÊvanÊ
Trendbeheer.
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kunstenaarÊOOIT!!!Ó
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SYBÊNIEUWS
BeeldendÊkunstenaarÊBiancaÊRungeÊ
presenteerdeÊonlangsÊhaarÊkunste-
naarsboekÊoverÊbeeldassociaties,Ê
gelaagdhedenÊenÊgestructureerdeÊ
chaos. De teksten in ’:No Subject’ 
werdenÊgeschrevenÊdoorÊRutgerÊ
Wolfson en SYB’s Wytske Visser. Het 
ontwerpÊkwamÊtotÊstandÊinÊsamen-
werkingÊmetÊNicoleÊMartens.ÊRungeÊ
resideerdeÊinÊhetÊnajaarÊvanÊ2007Ê
metÊMaartjeÊKorstanjeÊenÊKatharinaÊ

GallandÊinÊSYB.ÊRecensentÊJantineÊ
KremerÊschreefÊnaarÊaanleidingÊvanÊ
dezeÊwerkperiode:ÊÒAlsÊmateriaalÊ
voorÊdeÊgelaagdeÊcollagesÊgebruikteÊ
RungeÊditÊkeerÊhaar,ÊeenÊtijdÊgeledenÊ
aangeschafte,Êdierenencyclopedie�n.Ê
DeÊserieÊvoorstudiesÊopÊA4-formaatÊ
laatÊzienÊdatÊhaarÊfocusÊopÊpin-upsÊ
verschovenÊisÊnaarÊdeÊonderwater-
wereld.ÊZeÊsnijdtÊhetÊlijfÊvanÊdeÊvissenÊ
wegÊomÊdeÊontstaneÊopeningÊalsÊven-
sterÊteÊlatenÊfungerenÊopÊeenÊandereÊ
wereld.ÊDezeÊfragmentarischeÊwereldÊ
heeftÊeigenÊkleuren,ÊvormenÊenÊstruc-
turenÊdieÊopÊbepaaldeÊplekkenÊweerÊ
samenvloeienÊmetÊdeÊweelderigeÊvin-
nenÊenÊdeÊdonkereÊzeeÊwaaruitÊdeÊvisÊ
isÊgelicht.ÓÊwww.biancarunge.nl

DeÊSYBÊnieuwsbriefÊverschijntÊachtÊkeerÊperÊjaarÊ
enÊwordtÊgratisÊverspreid.ÊAan-ÊofÊafmeldenÊvoorÊ
deÊpapierenÊen/ofÊdeÊdigitaleÊnieuwsbriefÊkanÊ
viaÊinfo@kunsthuissyb.nl.

Ontwerp:ÊAlexÊDeArmond,ÊWerkplaatsÊ
Typografi e Arnhem / MA ArtEZ hogeschool 
voorÊdeÊkunsten.

SYBÊwordtÊondersteundÊdoorÊdeÊMondriaanÊ
Stichting,ÊStimuleringsfondsÊvoorÊbeeldendeÊ
kunst,ÊvormgevingÊenÊcultureelÊerfgoed.

ÒBearÊManÊ
andÊAliceÓ

AbnerÊPreis

ÒBearÊManÊÒBearÊManÊ
andÊAliceÓandÊAliceÓ

ÒMakeÊaÊpersonalÊadjustmentÊÊ
toÊtheÊspaceÓ

BijnaÊiedereenÊheeftÊwelÊeenÊherin-
neringÊaanÊeenÊspeelplaats.ÊEenÊ
platÊgrasveldÊmetÊhoutenÊenÊstalenÊ
speeltoestellen.ÊOfÊdeÊplekÊwaarÊ
jeÊalsÊkindÊvrijÊjeÊgangÊmagÊgaan.Ê
JeÊmagÊallesÊaanraken,ÊnietsÊkanÊ
stuk,ÊdeÊspeelplaatsÊisÊgrenzeloos.Ê
Hee-SeungÊChoiÊzietÊditÊanders.Ê
ZijÊisÊge•nteresseerdÊinÊdeÊinvloedÊ
dieÊingrepenÊinÊdeÊ(openbare)Ê
ruimteÊhebbenÊopÊonsÊgedrag.ÊEenÊ
speelplaats stuurt heel efficiënt de 
bewegingenÊenÊhetÊgedragÊvanÊ
deÊkinderenÊdieÊerÊspelen.ÊDeÊspeel-
toestellenÊzorgenÊvoorÊhetÊvertier,Ê
maarÊwerpenÊookÊbeperkingenÊop.
Ê InÊhaarÊinstallatieÊDesignatedÊ
GroundÊinÊKunsthuisÊSYBÊprobeertÊ
Hee-SeungÊChoiÊdeÊinvloedÊdieÊ
eenÊruimteÊopÊonsÊgedragÊheeftÊ
inÊkaartÊteÊbrengen.ÊHoeÊkomtÊhetÊ
datÊweÊonsÊinÊdeÊeneÊruimteÊvrijÊenÊ
ongedwongenÊvoelenÊenÊeldersÊjuistÊ
opÊonzeÊhoedeÊzijn?ÊWieÊbepaaltÊ
wat?ÊIsÊhetÊdeÊruimte,ÊofÊdeÊmens?Ê
HoeÊverhoudenÊdieÊtweeÊzichÊtotÊ
elkaar?ÊDezeÊvragenÊhebbenÊChoiÊ
beziggehoudenÊtijdensÊhaarÊverblijfÊ
inÊBeetsterzwaag.

Ê DeÊspeelplaatsÊisÊhetÊuitgangs-
punt bij Choi’s installatie. De 
ruimteÊvanÊhetÊkunsthuisÊleentÊzichÊ
uitstekendÊvoorÊeenÊspeelseÊroute.Ê
ZeÊheeftÊhierÊgebruikÊvanÊgemaaktÊ
doorÊerÊeenÊnetconstructieÊvanÊtouwÊ
inÊteÊbouwen.ÊGeknoopteÊnettenÊ
vormenÊgangenÊwaarÊdoorheenÊdeÊ
bezoekerÊzichÊmoetÊbewegen.ÊSomsÊ
kanÊditÊrechtop,ÊsomsÊgebogen.ÊHetÊ
isÊnietÊmogelijkÊvanÊhetÊaangegevenÊ
padÊafÊteÊwijken.ÊHetÊpadÊbrengtÊ
jeÊnaarÊalleÊdelenÊvanÊdeÊruimte,Ê
maarÊbe•nvloedtÊnatuurlijkÊwelÊjeÊ
tred.ÊMetÊdeÊnettenÊcre�ertÊChoiÊ
haarÊeigenÊspeelplaatsÊinÊSYB.ÊDezeÊ
pastÊwonderlijkÊgoedÊinÊdeÊbizarreÊ
ruimteÊwaarÊkaleÊbuitenmurenÊbin-
nenÊstaan,ÊenÊdieÊopÊzichzelfÊalÊeenÊ
labyrintÊis.
Ê DeÊnettenÊzijnÊhetÊraamwerkÊvanÊ
de installatie, de video’s daar bin-
neninÊvertellenÊhetÊverhaal.ÊDeÊgan-
genÊvolgendÊkomÊjeÊlangsÊhoekjesÊ
waar films worden geprojecteerd. 
ZevenÊzijnÊhetÊerÊinÊtotaal.ÊHetÊzijnÊ
‘operations’, handelingen, genum-
merdÊvanÊ1ÊtotÊenÊmetÊ7.ÊWatÊisÊerÊteÊ
zien? Sommige video’s zijn registra-
tiesÊvanÊspelletjes,ÊbijvoorbeeldÊhetÊ
vlooienspelÊenÊtouwtjetrekken.ÊDezeÊ
spelregistratiesÊhebbenÊgemeenÊdatÊ

weÊtelkensÊtweeÊpaarÊhandenÊzienÊ
dieÊdeÊvereisteÊhandelingenÊverrich-
ten. De video’s hebben uitgebreide 
titelsÊmeegekregenÊdieÊjeÊhelpenÊ
hetÊbeeldÊbetekenisÊteÊgevenÊenÊhetÊ
teÊrelaterenÊaanÊdeÊruimteÊwaarinÊ
hetÊwordtÊgetoond.ÊDeÊvideoÊmetÊ
beeldenÊvanÊtouwtrekkenÊheetÊbij-
voorbeeldÊInteractingÊatÊboundaries.Ê
De zeven video’s staan gezamenlijk 
inÊeenÊlineairÊverband;ÊiedereÊvideoÊ
gaatÊinÊopÊeenÊanderÊaspectÊvanÊdeÊ
relatieÊtussenÊmensÊenÊruimte.
Ê ZoÊgaatÊhandelingÊ#4ÊoverÊ
‘space perception’. De video 
bestaatÊuitÊdrieÊgegevenÊopdrach-
tenÊenÊdeÊuitvoeringÊdaarvan.Ê
OpdrachtÊ��nÊluidt:ÊconsiderÊitsÊ
physicalÊlayout.ÊIemandÊtekentÊopÊ
doorschijnendÊplasticÊmetÊzwarteÊ
stiftÊdeÊlijnenÊvanÊeenÊonderlig-
gendeÊhandÊna.ÊDeÊtweedeÊ
opdrachtÊgeeftÊaanÊteÊanalyserenÊ
enÊinterpreterenÊÐÊdeÊnagetekendeÊ
zwarteÊlijnenÊwordenÊmetÊeenÊ
vergrootglasÊbestudeerd.ÊInÊhetÊ
laatsteÊdeelÊvanÊdeÊvideoÊisÊdeÊ
opdrachtÊeenÊpersoonlijkeÊaan-
passingÊaanÊdeÊruimteÊteÊmaken.Ê
HetÊzelfdeÊplasticÊisÊhierbijÊopÊeenÊ
doosjeÊgemonteerd.ÊIemandÊhoudtÊ
hetÊdoosjeÊvoorÊzijnÊgezichtÊwaar-
doorÊdeÊlijnenÊvanÊdeÊhandÊenÊhetÊ
gezichtÊvermengdÊraken.ÊInÊdezeÊ
mixÊwordtÊsnelÊingegrepenÊdoorÊhetÊ
plasticÊwitÊteÊspuiten.ÊHetÊgezichtÊ
wordtÊuitgewistÊenÊhetÊoorspron-
kelijkeÊobject,ÊhetÊstukÊplasticÊmetÊ
deÊzwarteÊlijnen,ÊisÊnauwelijksÊnogÊ
herkenbaar.ÊHetÊisÊaangepast,ÊofÊ
uitgeveegd.ÊAlsÊeenÊsoortÊarcheo-
logischeÊvondstÊhangtÊhetÊdoosjeÊ

met het ‘bewijsmateriaal’ voor een 
binnenraamÊinÊSYB.Ê
Ê WatÊwilÊdeÊkunstenaarÊhierÊnuÊ
eigenlijkÊzeggen?ÊGaatÊhetÊwelÊ
omÊdeÊrelatieÊtussenÊdeÊmensÊalsÊ
individuÊenÊeenÊruimte,ÊofÊisÊhetÊ
eigenlijkeÊonderwerpÊmenselijkeÊ
communicatieÊoverÊenÊweer?ÊChoiÊ
geeft met haar video’s een aanzet 
totÊhetÊanalyserenÊvanÊmenselijkÊ
gedragÊinÊruimtes.ÊVerschillendeÊ
aspectenÊkomenÊvoorbij:Êcommuni-
catie,ÊhetÊverkennenÊvanÊgrenzen,Ê
beschermingÊvanÊdeÊeigenÊruimteÊ
ÐÊinteractieÊtussenÊmensenÊenÊdeÊ
relatieÊtussenÊmensÊenÊruimteÊzijnÊ
nuÊeenmaalÊmetÊelkaarÊverbonden.Ê
ZeÊbrengtÊhetÊthemaÊopÊeenÊlichteÊ
manierÊenÊmetÊhumor.ÊDeÊruimteÊ
isÊtotÊeenÊspeeltuinÊgemaaktÊenÊzeÊ
toontÊveelÊbeeldenÊvanÊspelsituaties.Ê
De teksten in de video’s geven een 
zwaardereÊladingÊaanÊdeÊbeelden,Ê
watÊmeestalÊvoorÊeenÊmooiÊcontrastÊ
zorgtÊenÊjeÊaanÊhetÊdenkenÊzetÊoverÊ
jeÊeigenÊpositieÊinÊdeÊruimte.
Ê DezeÊcombinatieÊvanÊtekstÊenÊ
beeldÊleidtÊechterÊnietÊaltijdÊtotÊ
synergie.ÊChoiÊheeftÊdeÊneigingÊergÊ
veel informatie in één kort filmpje 
teÊstoppen.ÊSomsÊwerktÊdatÊgoed,Ê
zoalsÊbijÊOperationÊ#4,ÊeenÊandereÊ
keerÊkomtÊhetÊwatÊgekunsteldÊover.Ê
DitÊisÊbijvoorbeeldÊhetÊgevalÊbijÊ#5Ê
metÊdeÊtitelÊExplorationÊofÊmove-
mentÊpotential.ÊDezeÊvideoÊisÊookÊ
inÊdrieÊonderdelenÊverdeeld,ÊdieÊ
alsÊopdrachtenÊzijnÊgeformuleerd:Ê
ervaar,ÊontdekÊenÊcontroleerÊbewe-
ging.ÊDeÊbeeldenÊvari�renÊvanÊeenÊ
jojo,ÊklimmendeÊkinderenÊenÊÐÊvoorÊ
de Friese folklore – een fierljepper 

inÊactie.ÊHetÊisÊmetÊgoedÊritmeÊ
gemonteerd,ÊmaarÊerÊwordtÊietsÊteÊ
veelÊgezegdÊenÊteÊveelÊuitgelegd.Ê
HierdoorÊverliestÊdeÊvideoÊaanÊ
krachtÊenÊkomenÊdeÊopdrachtenÊ
een beetje flauw over. 
Ê ErÊisÊnogÊeenÊachtsteÊvideoÊteÊ
zien,ÊenÊdezeÊisÊandersÊdanÊdeÊan-
dere.ÊHetÊtoontÊgeenÊhandeling,ÊofÊ
eenÊopdracht,ÊmaarÊeenÊverkenningÊ
vanÊdeÊruimte.ÊDezeÊvideoÊmaakteÊ
ChoiÊterÊplekke,ÊmetÊkunstenaarÊ
enÊchoreograafÊEddÊSchouten,ÊdieÊ
zichÊinÊdeÊlaatsteÊtweeÊwekenÊvanÊ
haarÊresidencyÊbijÊhaarÊvoegde.Ê
EenÊcameraÊvolgtÊnauwgezetÊdeÊ
murenÊvanÊhetÊkunsthuis.ÊErÊwordtÊ
ingezoomdÊopÊdetails:ÊscheurenÊinÊ
deÊmuren,ÊovergeblevenÊtegel-
tjes.ÊVerontrustendeÊschaduwenÊ
verdringenÊverkleuringenÊopÊdeÊ
muur,ÊschaduwenÊvanÊdeÊtouwenÊ
spelenÊmetÊdeÊmuren.ÊEenÊmanÊ
wektÊmetÊsubtieleÊhoofdknikjesÊdeÊ
suggestieÊdeÊwegÊteÊwijzen.ÊSomsÊ
heeftÊdeÊruimteÊdeÊoverhand,ÊsomsÊ
deÊmensÊinÊdieÊruimte.ÊDezeÊvideoÊ
fungeertÊalsÊintroductie,ÊmaarÊookÊ
alsÊepiloogÊopÊdeÊhandelingen.ÊDeÊ
beeldenÊzijnÊbevreemdendÊalsÊjeÊdeÊ
ruimteÊnogÊnietÊkent.ÊDitÊverandertÊ
als je de film weer ziet na een 
rondeÊdoorÊdeÊinstallatie.ÊEigenlijkÊ
maaktÊChoiÊjeÊinÊdeÊinstallatieÊ
onderdeel van haar film. Ze laat je 
deÊruimteÊzelfÊverkennenÊenÊzorgtÊ
ervoorÊdatÊjeÊnadenktÊoverÊjeÊbewe-
gingenÊenÊbeweegredenenÊinÊdieÊ
ruimte.ÊDezeÊachtsteÊvideoÊzetÊalsÊ
introductieÊdeÊsfeerÊneerÊenÊdoetÊnaÊ
afloop het kwartje vallen.
Ê MetÊDesignatedÊGroundÊ

snijdtÊChoiÊeenÊthemaÊaanÊwaarÊ
zeÊnogÊveleÊkantenÊmeeÊopÊkan.Ê
AangestipteÊonderwerpenÊzoalsÊ
interactingÊatÊboundariesÊenÊbuil-
dingÊ&ÊprotectingÊpersonalÊspaceÊ
kanÊzeÊbijnaÊallemaalÊverderÊkanÊ
uitwerkenÊÐÊhetÊzijnÊstukÊvoorÊstukÊ
‘grote thema’s’ die ook individueel 
meerÊaandachtÊverdienen.ÊHaarÊ
uitgangspunt,ÊdeÊspeelplaatsÊalsÊ
ruimte,ÊzorgtÊvoorÊherkenningÊenÊ
geeftÊhaarÊaanleidingÊeenÊlichte,Ê
humoristischeÊtoonÊteÊhanterenÊdieÊ
haarÊgoedÊligt.ÊZeÊisÊhetÊthemaÊdeÊ
afgelopenÊzesÊwekenÊduidelijkÊaanÊ
hetÊverkennenÊgeweestÊenÊdeeltÊ
haarÊervaringenÊenÊinzichtenÊinÊdeÊ
installatie.ÊDezeÊisÊeenÊoverviewÊ
gewordenÊvanÊhaarÊgedachtenÊ
overÊbewegingÊenÊgedragÊinÊ
ruimte,ÊwaarbijÊdeÊbezoekerÊheelÊ
veelÊidee�nÊvoorgeschoteldÊkrijgt.Ê
DitÊallesÊgebeurtÊmetÊhumorÊenÊ
opÊdoordachteÊwijze,ÊwaarbijÊdeÊ
ruimteÊvanÊKunsthuisÊSYBÊhaarÊalsÊ
eenÊtweedeÊhuidÊpast.ÊDatÊdezeÊ
ruimteÊuitnodigtÊtotÊspelenÊenÊdoorÊ
haarÊvreemdeÊindelingÊaanzetÊtotÊ
reflectie heeft Choi goed benut. 
HaarÊvolgendeÊuitdagingÊisÊverderÊ
deÊdiepteÊinÊteÊduikenÊenÊhaarÊ
aangestipte thema’s grondig nader 
teÊonderzoeken.

ÑÊMariekeÊVoeten

DezeÊrecensieÊwerdÊgeschrevenÊinÊhetÊkaderÊvanÊ
hetÊrecensentenprogrammaÊvanÊSYB.ÊDeÊrecensieÊ
magÊrechtenvrijÊwordenÊgepubliceerdÊmitsÊdaar-
toeÊvoorafÊtoestemmingÊisÊverleendÊdoorÊSYB.

Afbeeldingen: Hee-Seung Choi, ‘Designated 
Ground’.
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SYB	NU
Hee-Seung	Choi:		

“Designated	Ground”
22	april	t/m	31	mei	2009

Openingstijden	werkperiode:	iedere	zaterdag	
en	zondag,	13:00—17:00
Presentatie:	zaterdag	23	mei	16:00
Tentoonstelling:	zaterdag	23	en	zondag	24	mei,	
donderdag	28	t/m	zondag	31	mei,	13:00—17:00

De	Wip-wap,	draaimolen,	glijbaan	
en	schommel	choreograferen	
kinderbewegingen	terwijl	ouders	
stilzitten	op	bankjes	rondom:	zo	
herinnert	de	Zuid	Koreaanse	
componist	en	beeldend	kunstenaar	
Hee-Seung	Choi	(Seoul,	1976)	
zich	de	afgebakende	ruimte	van	

de	speelplaats.	Choi	emigreerde	
in	haar	jeugd	naar	de	Verenigde	
Staten	en	leerde	al	vroeg	om	zich	
voortdurend	aan	te	passen	aan	
nieuwe	omgevingen.	Ze	is	geïnte-
resseerd	in	de	manier	waarop	de	
publieke	ruimte	stuurt	in	dit	proces	
van	socialisatie	en	identificatie.
	Op	een	speelplaats	ontstaan	
spel	en	interactie	vrij	en	vloeiend	
en	tegelijkertijd	leren	kinderen	
er	welk	gedrag	geaccepteerd	
is	en	veilig.	De	komende	weken	
benadert	Choi	op	dezelfde	manier	
SYB	als	haar	afgebakende	ruimte.	
Haar	eigen	speeltuinherinnerin-
gen,	de	folklore	van	Friesland	en	
de	ruimtelijke	en	psychologische	

parameters	van	SYB	zijn	tegelijk	
haar	bron	en	beperking.	
	Choi	zal	gesprekken	voeren	
met	een	psychoanalytisch	the-
oreticus	en	op	zoek	gaan	naar	
gegevens	uit	de	geschiedenis	van	
de	Friese	geschiedenis	en	folklore.	
Ook	zal	ze	een	samenwerking	
aangaan	met	choreograaf	Edd	
Schouten	en	met	een	danser	in	be-
wegingsimprovisatie.	Gedurende	
de	laatste	twee	weken	van	haar	
verblijf	bereidt	zij	met	deze	men-
sen	een	performance	voor.	
	Hee-Seung	Choi	(Seoul,	South	
Korea,	1976)	woont	sinds	2004	
in	Nederland.	Daarvoor	speelde,	
onderwees	en	schreef	ze	klassieke	

muziek	in	Baltimore,	waar	Choi	
in	2002	haar	Masters	in	compo-
neren	haalde	aan	het	Peabody	
Institute	van	de	Johns	Hopkins	
University.	In	2008	studeerde	ze	
af	aan	de	Koninklijke	Academie	
van	Beeldende	Kunsten	in	Den	
Haag,	in	de	richting	ArtScience.	
Tegenwoordig	variëren	haar	me-
dia	van	performance	en	installatie	
tot	video	en	geluid.	Performances	
van	Choi	waren	te	zien	in	
KingKong	Galerie	in	Den	Haag	en	
in	PAKT	Amsterdam.	Haar	nieuwe	
muziek	bracht	ze	ten	gehore	van	
Ohio	tot	Brno	en	in	Korzo	Theater	
Den	Haag.
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De	SYB	nieuwsbrief	verschijnt	acht	keer	per	jaar	
en	wordt	gratis	verspreid.	Aan-	of	afmelden	voor	
de	papieren	en/of	de	digitale	nieuwsbrief	kan	via	
info@kunsthuissyb.nl.

Ontwerp:	Alex	DeArmond,	Werkplaats	
Typografie	Arnhem	/	MA	ArtEZ	hogeschool	
voor	de	kunsten.

SYB	wordt	ondersteund	door	de	Mondriaan	
Stichting,	Stimuleringsfonds	voor	beeldende	
kunst,	vormgeving	en	cultureel	erfgoed.

“Designated	
Ground”
Hee-Seung	Choi

“INSIDE	vs	OUTSIDE”

Waarom	hebben	toch	al	die	
Nederlanders	hun	gordijnen	
open?	Wat	bezielt	ze	om	hun	
privé-leven	zo	te	etaleren?	Ze	
hangen	gordijnen	op,	maar	sluiten	
deze	slechts	zelden.	Kent	de	
Nederlander	geen	schaamte?
	 Zoiets	moet	de	Japanse	
kunstenaar	Masashi	Echigo	heb-
ben	gedacht	toen	hij	door	de	
straten	van	Beetsterzwaag	zwierf	
tijdens	zijn	verblijf	in	SYB.	Volgens	
Echigo	ligt	de	oorzaak	in	de	pro-
testantse	hoek.	Een	godvrezende	
protestant	doet	niets	waarvoor	hij	
zich	hoeft	te	schamen	en	om	dat	
aan	te	tonen	houdt	hij	de	gordij-
nen	open.	Echigo	heeft	gepro-
beerd	zijn	initiële	reactie	op	dit	
fenomeen	te	verbeelden	en	daar-
mee	ons	deelgenoot	te	maken	van	
zijn	ervaring.	Nieuwsgierigheid	
naar	hetgeen	wat	dichtbij	en	toch	
veraf	staat.	Distantiëring	en	toch	
een	relatie	aangaan.	Ingesloten	
zijn	maar	toch	een	reikende	hand	

bieden.	Binnen	vs.	buiten.	Echigo	
heeft	deze	constatering	uitgewerkt	
en	vormtechnisch	aangepast	aan	
de	historie	van	het	kunsthuis.	Door	
zich	te	verdiepen	in	de	geschiede-
nis	van	het	pand	aan	Hoofdstraat	
nummer	70	heeft	hij	binnen	
en	buiten	samen	laten	vloeien	
met	als	resultaat	de	expositie	
ENCOUNTER.
	 De	eerste	indruk	van	de	
installatie	is	chaotisch;	delen	van	
de	ruimte	zijn	afgezet	door	een	
wirwar	aan	bouwhekken	met	op	
enkele	knooppunten	staande	sche-
merlampen	die	diagonaal	door	de	
hekken	zijn	gestoken.	Bij	nadere	
beschouwing	blijken	de	hekken	zo	
geplaatst	te	zijn	dat	de	bezoeker	
een	looproute	wordt	opgedron-
gen,	waarbij	slechts	een	beperkte	
ruimte	bereikbaar	is.	Door	jezelf	
tussen	de	hekken	te	begeven	
merk	je	dat	de	kunstenaar	de	
ruimte	heeft	laten	bepalen	door	
de	‘oude’	muren	van	SYB.	De	
latere	architectonische	toevoeging	
aan	het	pand	is	afgesloten,	maar	

wel	zichtbaar	door	de	tralies.	De	
ruimte	is	gesloten	en	toch	open.	
Een	subtiel	detail	van	de	instal-
latie	is	de	open	buitendeur	die	
zich	achter	in	de	ruimte	bevindt.	
De	hekken	zijn	zo	geplaatst	dat	
de	tuin	via	de	achterdeur	niet	
toegankelijk	is,	maar	toch	staat	
de	deur	permanent	open.	Hij	
ontkent	hiermee	de	fysieke	ruimte	
van	de	moderne	architectuur.	
Waar	de	nieuwe	constructie	wordt	
genegeerd,	legt	hij	de	nadruk	op	
het	oorspronkelijke	bouwplan.	
Hij	doet	dit	bijvoorbeeld	door	
de	looproute	te	forceren	in	de	
richting	van	het	authentieke	raam	
dat	zich	in	de	ruimte	bevindt.	Het	
open	raam	is	een	venster	naar	
het	verleden	waarmee	Echigo	ons	
dwingt	het	heden	te	vergeten.	
Eveneens	uit	het	verleden	gegre-
pen	zijn	de	ouderwetse	staande	
lampen	die	symbool	staan	voor	
hetgeen	zich	achter	het	raam	
afspeelt.	De	lampen	doorbreken	
het	rechte	lijnenspel	van	de	hek-
ken	en	bieden	ons	eveneens	een	
uitvlucht.	Ze	tonen	aan	dat	de	
hekken	niet	enkel	barrières	zijn,	
maar	juist	de	mogelijkheid	bieden	
tot	zicht	op	hetgeen	wat	zich	
erbuiten	afspeelt.	
	 Na	het	verkennen	van	het	
transparante	labyrint	blijkt	Echigo	
nog	een	verrassing	op	de	boven-
verdieping	voor	ons	in	petto	te	
hebben.	De	metalen	trap	leidt	je	
naar	de	Artist	Residency	waar	

hij	ervoor	gekozen	heeft	om	een	
belangrijk	element	uit	de	instal-
latie	nogmaals	te	benadrukken:	
het	venster.	Midden	in	het	vertrek	
staat	een	sculptuur,	bestaande	
uit	vijf	verweerde	ramen	die	als	
een	waaier	op	de	grond	zijn	
geplaatst.	Met	een	paar	fonkel-
nieuwe	scharnieren	heeft	hij	het	
geheel	aaneengeschakeld.	Aan	
de	wand	hangt	nog	een	sculptuur,	
vervaardigd	uit	een	oud	venster.	
Het	doet	denken	aan	een	kleine	
vitrinekast,	maar	het	enige	wat	
dit	object	etaleert	is	de	wand	
erachter.	
	 Echigo’s	werk	kenmerkt	zich	
door	een	constante	drang	een	
ruimte	te	analyseren	en	vervol-
gens	eigen	te	maken.	Aan	de	
hand	van	zijn	fysieke	en	emoti-
onele	perceptie	van	een	ruimte	
en	een	grondige	studie,	probeert	
hij	tot	de	architectonische	kern	
van	de	ruimte	te	komen,	waarbij	
hij	vaak	de	architectuur	weet	te	
ontstijgen.	Door	zijn	eigen	erva-
ring	van	de	ruimte	als	het	ware	te	
herscheppen,	probeert	hij	bij	de	
beschouwer	een	zelfde	ervaring	
op	te	roepen.	Echigo	biedt	met	
ENCOUNTER	de	mogelijkheid	tot	
een	herdefiniëring	van	onze	eigen	
omgeving.	Het	is	misschien	een	
cliché	dat	de	Nederlander	zijn	
gordijnen	nooit	sluit	en	bovendien	
wat	eenduidig	om	dit	verschijnsel	
toe	te	schrijven	aan	zijn	protes-
tantse	achtergrond.	Toch	weet	

Echigo	van	dit	gegeven	een	boei-
ende	installatie	te	maken,	waarin	
de	tegenstelling	tussen	binnen	en	
buiten	deels	wordt	opgeheven.	De	
ogenschijnlijke	chaos	van	het	hek-
werk	en	de	enigszins	ontwrichte	
sculpturen	op	de	bovenverdieping	
staat	in	groot	contrast	met	zijn	
eerdere	werk,	waarin	orde	en	ba-
lans	de	boventoon	voeren.	Maar	
het	is	juist	deze	chaos	die	de	erva-
ring	versterkt.	Door	te	spelen	met	
stabiele	factoren	zoals	een	muur	
of	een	staande	lamp,	sluipt	er	een	
mate	van	onzekerheid	binnen.	Het	
is	deze	instabiliteit	die	je	openstelt	
voor	nieuwe	ervaringen.	En	het	
is	juist	de	openheid	van	de	mens	
die	Echigo	tijdens	zijn	verblijf	in	
SYB	opmerkte,	waarmee	hij	ons	
tegelijk	een	venster	én	een	spiegel	
voorhoudt.	

—	Hans	Minkes

Deze	recensie	werd	geschreven	in	het	kader	van	
het	recensentenprogramma	van	SYB.	De	recensie	
mag	rechtenvrij	worden	gepubliceerd	mits	daar-
toe	vooraf	toestemming	is	verleend	door	SYB.

Afbeeldingen:	Masashi	Echigo,	“Encounter”.

SYB	NIEUWS
Met	trots	deelt	SYB	mee	dat	de	
Mondriaan	Stichting	onlangs	
heeft	laten	weten	SYB	wederom	
voor	drie	jaar	te	zullen	steunen.	
In	een	toelichting	op	dit	besluit	
benadrukt	de	Mondriaan	Stichting	

de	eigen	plaats	die	SYB	inneemt	
binnen	het	landelijk	bestel.	De	
Mondriaan	Stichting	roemt	de	
belangrijke	functie	die	SYB	vervult	
door	kunstenaars	tijd	en	ruimte	te	
bieden	nieuw	werk	te	ontwikkelen	
en	samenwerkingsverbanden	aan	
te	gaan.	

SYB	zoekt	nieuwe	leden	voor	de	
programmeringscommissie.	De	
programmeringscommissie	komt	
maandelijks	bijeen	om	het	artistiek	
inhoudelijke	beleid	te	ontwikkelen,	
documentatie	te	bespreken,	kun-
stenaars	en	projecten	te	selecteren	
en	gerealiseerde	projecten	te	
evalueren.	Naast	het	aandragen	
van	kunstenaars	en	het	inbrengen	
van	visie,	bestaat	het	werk	uit	het	
inhoudelijk	begeleiden	van	de	pro-
jectkunstenaars.	Voor	versterking	
van	de	programmeringscommissie	
is	SYB	op	zoek	naar	gedreven	
kunstenaars,	curatoren	en	kunsthis-
torici	die	heldere	opvattingen	over	
kunst	hebben	en	op	de	hoogte	zijn	
van	ontwikkelingen	in	de	kunstwe-
reld.	Er	wordt	een	tijdsinvestering	
van	minstens	twaalf	uur	per	maand	
verwacht.	Daarbij	is	het	belangrijk	
met	regelmaat	aanwezig	te	zijn	
bij	presentaties.	SYB	biedt,	naast	
onkosten-	en	vrijwilligersvergoe-
ding,	ruimte	voor	eigen	initiatieven	
en	gelegenheid	tot	het	opdoen	van	
ervaring	als	curator.

SYB	RECENSIE

Masashi	Echigo:		
“Encounter”
4	maart	t/m	19	april	2009

“Bear Man 
and Alice”

Abner Preis

SYB NIEUWSBRIEF #4 Hoofdstraat 70 
9244 CP Beetsterzwaag

Postbus 25
9244 ZN Beetsterzwaag

+31 (0)512-382376
www.kunsthuissyb.nl

“Het huis met de arend”
Ruth van Beek & Basje Boer

SYB NU
Herman Knottnerus & Pikachu:  

“17Jaar, nu al de beste
kunstenaar ooit!!!”

15 juli t/m 16 augustus 2009

Openingstijden werkperiode: iedere zaterdag  
en zondag, 13:00—17:00 en op afspraak
Presentatie: zondag 9 augustus om 16:00 uur
Tentoonstelling: zaterdag 8, zondag 9, zaterdag 
15 en zondag 16 augustus, 13:00—17:00

In de voortdurende strooptocht 
naar jong talent gaat SYB tot 
het uiterste. Veel jonger dan dit 
kunstenaarsduo vind je ze niet. 
Veel beter ook niet trouwens, 
want deze jongens vertegen-
woordigen de absolute top. Deze 

zomerweken resideren Herman 
Knottnerus en Pikachu in SYB. Een 
samenwerking die begon als twee-
strijd om de titel Beste Kunstenaar 
Ooit en na een jaar artistieke oor-
logsvoering uitliep in een verbond. 
Knottnerus en Pikachu bleken 
precies even sterk.
Uit de projectomschrijving van 
Knottnerus:
 (…) en namreh & uhcakip de 
zeemeerminnen OEHH YEHHH 
MERMAIDSSS het hart van de zee 
zit vol met de kunst 
PASSIE PLEZIER POEZIE 
AVONTUUR ALIENS ACHETR DE 
HORIZON  de ringende fietsbel in 
je hart is als de passie van pikachu 

En we gaan kunst maken en dat 
iiis leeeuuuuuuuuuuuuuuuuuuuk 
en kunstwerken maken dat is 
leuuuukkkkkkkkk   
er zijn heel veel kunstenaars~~~~  
in dit universumm~~~~~~~~~~ 
maar er is er maar een~~~~~~~
de BESTE~~~~~~~~~~~~~~~ 
en dat ben JIJ       chukapi  & 
herman !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!
 Herman Knottnerus 
(Groningen, 1991) is inmiddels 
achttien jaar maar in zijn hart is hij 
nog altijd zeventien. Hij studeert 
voor de vorm aan Academie 
Minerva (Groningen). Wij felicite-
ren de academie daarom met het 

zeldzame privilege de allerbeste 
kunstenaar ooit onder haar studen-
ten te mogen rekenen. En we zijn 
zelf natuurlijk ook heel trots dat 
hij het ons vergunt zijn wonderen 
in Beetsterzwaag te verrichten. En 
niet te vergeten gaat onze dank-
baarheid ook uit naar Pikachu, die 
voor Herman in niets onderdoet, 
al is hij klein en geel en nogal 
infantiel vormgegeven.

SYB STRAKS
Ruth van Beek & Basje Boer:

“Het huis met de arend”
19 augustus t/m 27 september 2009

SYB NIEUWS
Kunstenaarsduo Libia Castro en 
Ólafur Ólafsson ontvingen dit voor-
jaar de basisprijs van de Prix de 
Rome. Castro en Ólafsson plaatsten 
in 2001 een geruchtmakende instal-
latie, bestaande uit de woorden 
“Dyn lân bestiet net” (Jouw land 
bestaat niet), op de gevel van SYB. 
De in 2006 in SYB residerende 
kunstenaar Heidi Linck werd ge-
selecteerd voor de longlist van de 
Prix de Rome 2009, evenals Maze 
de Boer en Jasmijn Visser. In 2007 
werden De Boer en Visser geno-
mineerd voor de Sybren Hellinga 
Kunstprijs die eens in de drie jaar 
door SYB wordt uitgereikt.

De SYB nieuwsbrief verschijnt acht keer per jaar 
en wordt gratis verspreid. Aan- of afmelden voor 
de papieren en/of de digitale nieuwsbrief kan via 
info@kunsthuissyb.nl.

SYB wordt ondersteund door de Mondriaan 
Stichting, Stimuleringsfonds voor beeldende kunst, 
vormgeving en cultureel erfgoed.

“17 Jaar, nu 
al de beste 
kunstenaar 

ooit!!!”
Herman Knottnerus & 

Pikachu

Met naast Abner Preis: Nina Boas 
(NL), Francesco Castellani (IT), 
Marcus Galmazz (IT), Claudius 
Gebele (DL), Wayne Horse 
(DL), MC Up and DJ Down (DL), 
Franchesca Miazzo (IT), Takuro 
Mizuta (JP), Christian Siedschlag 
(DL), Ina Smits (NL), Anna Taratiel 
(SP), Vivian Wenli Lin (USA) en 
Jesse Zarouk (USA).

“EEN SPROOKJE VAN KARTON”

‘Dat kan mijn zoontje van drie 
ook.’ Abner Preis (1975, afkom-
stig uit Philadelphia, woont nu 
in Rotterdam) blaast dit aloude 
oordeel nieuw leven in. Preis 
noemt zichzelf een STORYTELLER. 
De verhalen die hij vertelt, door-
gaans middels video’s of geïllus-
treerd met reeksen hanenpoterige 
tekeningen, zijn bijna overdreven 
eenvoudig, met simpele karakters 
en heel belangrijk: ze lopen altijd 
goed af. Zo liep hij op de opening 
van de afgelopen Art Amsterdam 
nog verkleed als clown rond, met 

een echt biggetje op de arm, op 
zoek naar de ouders van deze 
Pete the Pig. En er is bijvoorbeeld 
het verhaal van Hiding Hidi, ‘een 
meisje dat niet verlegen is of 
bang, maar graag dingen bekijkt 
van buitenaf’.
 Het project dat Preis in 
Kunsthuis SYB neerzette is al even 
aandoenlijk. Al een jaar of vijf 
liep Preis met het verhaal van 
twee karakters in zijn hoofd: Bear 
Man en Alice, eerstgenoemde 
een macho kerel met het hart op 
de juiste plaats, en Alice een wat 
dwaas, maar mystiek meisje dat 
direct valt voor de pluizige charme 
van Bear Man. Na hun romanti-
sche ontmoeting in het park doen 
meisje en jongen ieder verslag 
aan hun vrienden, waarna Alice 
in slaap valt en een nachtmerrie 
heeft. Toch blijkt Bear Man haar 
gedroomde ridder op het witte 
paard en zo eindigt het stuk met 
een sprookjeshuwelijk.
 Al enige tijd dacht Preis aan 
een toneelachtige live uitvoering 
van dit verhaal. Voor de realisatie 

ervan in SYB riep hij een groep 
bevriende kunstenaars bij elkaar. 
Hij zette het geheel op als een 
driedaags zomerkamp: met een 
grote bus, samen koken, sporten 
en tweemaal daags een sessie van 
drie uur voor het instuderen van 
de danspasjes, repetities, filmen 
en dergelijke. Het decor werd 
gemaakt van karton en plakband, 
waaronder een meisjeskamer en 
een sportzaal compleet met ge-
wichten, een boksring en zelfgete-
kende posters van blote dames.
 Preis, die vertelt vroeger een 
extreem agressief kunstenaar ge-
weest te zijn en dol is op kunstge-
schiedenis richt zich nu geheel op 
kinderlijke onschuld en eenvoud. 
Met technische vaardigheden die 
inderdaad door een kind te evena-
ren zijn en het soort verhalen dat 
iedereen wel eens verteld heeft 
maakten Preis en zijn vrienden 
een gemoedelijk en toegankelijk 
werk. Het publiek krijgt popcorn, 
wordt van scène naar scène geleid 
door een hert op wieltjes en mag 
inhaken bij de slotdans.
 Zit er dan niets achter, heeft dit 
stuk geen diepere betekenislagen? 
‘Er zijn lagen als je ze wilt zien’, 
stelt Preis. ‘Het zegt iets over re-
laties, over van alles. Maar het is 
wel licht. Ook een kind kan zitten, 
kijken, en het snappen. Ik geloof 
niet dat het verder hoeft te gaan 
dan dat.’
 Maar wat is er dan eigenlijk 
kunst aan? Misschien een logische 

vraag, maar belachelijk om te 
stellen op de set van BEAR MAN 
AND ALICE: THE PLAY. Je vraagt 
ook niet aan een dartel lammetje 
waarom het zichzelf niet wat 
dieper analyseert. Een lammetje is 
wat het is, het heeft geen preten-
ties. En ook iemand die met man 
en macht probeert te zijn als een 
dartel lammetje val je niet lastig 
met gewichtige kwesties. Die laat 
je lekker dartelen.
 Ik kan me niet onttrekken aan 
de gedachte die ik laatst op een 
t-shirt las: ‘happy music is for 
sad people’. BEAR MAN AND 
ALICE: THE PLAY representeert de 
zoektocht naar een eenvoudig, ge-
lukkig, liefdevol leven. Niet zozeer 
dat leven zelf.

— Lynne van Rhijn

Deze recensie werd geschreven in het kader van 
het recensentenprogramma van SYB. De recensie 
mag rechtenvrij worden gepubliceerd mits daar-
toe vooraf toestemming is verleend door SYB.

De videoregistratie van “Bear Man and Alice: 
The Play” is te bekijken via de link op www.
kunsthuissyb.nl.

Afbeeldingen: Abner Preis, “Bear Man and 
Alice”.

SYB RECENSIE

Abner Preis:  
“Bear Man and Alice: The Play”

14 juni t/m 12 juni 2009

SYB NU
Nina Yuen:  

‘Good Morning Friesland’
8 januari t/m 14 februari 2010

Openingstijden werkperiode: iedere zaterdag  
en zondag, 13:00—17:00 en op afspraak
Feestelijke Presentatie: zondag 7 februari 16:00
Tentoonstelling: zaterdag 6, zondag 7, zaterdag 
13, zondag 14 februari, 13:00-17:00

De Amerikaanse performance- en 
videokunstenaar Nina Yuen start dit 
nieuwe decennium in Beetsterzwaag 
met een grondige analyse van het 
ochtendritueel. Allereerst obser-
veert Yuen tot in detail dagelijkse 
ochtendgebruiken zoals wakker 

worden, tanden poetsen, uitstrekken 
en ontbijten, zowel van vrienden 
als vreemden. Daarna zal ze in een 
zelfgemaakt decor deze handelingen 
proberen na te spelen, waarbij ze 
geleidelijk zelfgemaakte attributen 
introduceert: zoals een nieuw soort 
kam, handdoek of koffieapparaat. 
Zo probeert ze de intieme, nauw-
keurige maar tegelijkertijd routineuze 
handelingen van het begin van de 
dag weer alle aandacht te geven die 
ze verdienen. 
 Good Morning Friesland wordt 
een soort eerbetoon aan de ochtend, 
als moment van optimisme en ver-
nieuwing. Yuen gaat op zoek naar 
de vele persoonlijke varianten in 

ochtendroutine maar ook wil ze de 
aandacht vestigen op het collectieve 
van het opstaan zoals dat plaatsvindt 
in iedere gemeenschap, iedere och-
tend weer achter iedere deur.  
 Bij de feestelijke afsluiting van 
het project zal Yuen zowel haar 
verzamelde documentairemateriaal 
tonen als de uiteindelijke film die 
verslag doet van haar re-enactment. 
 Nina Yuen (Hawaii, 1982) 
rondde in 2009 haar residency af 
aan de Rijksakademie Amsterdam. 
Yuen richtte zich al eerder op dage-
lijkse routine – slapen, schoonmaken, 
eten en wassen - zoals in haar films 
Clean en White Blindness. Haar werk 
draait ook om foutieve persoonlijke 

herinneringen en collectieve onwaar-
heden zowel van haarzelf, als van 
anderen. Om haar films te kunnen 
maken verblijft ze steeds voor 
tenminste een week in een kunst-
matige omgeving. Het werk van Yuen 
was in 2009 onder meer te zien in 
Galerie Juliètte Jongma Amsterdam 
en bij Lombard-Freid Projects New 
York.

SYB STRAKS
Deirdre M. Donoghue:

‘A Certain Capacity 
for Occupying Space’

17 februari t/m 28 maart 2010

SYB NIEUWS
SYB zoekt nieuwe leden voor de pro-
grammeringscommissie. De program-
meringscommissie komt maandelijks 
bijeen om het artistiek inhoudelijke 
beleid te ontwikkelen, kunstenaars 
en projecten te selecteren en gereali-
seerde projecten te evalueren. Naast 
het aandragen van kunstenaars en 
het inbrengen van visie, bestaat het 
werk uit het inhoudelijk begeleiden 
van de projectkunstenaars. Voor 
versterking van de programme-
ringscommissie is SYB op zoek naar 
gedreven kunstenaars, curatoren 
en kunsthistorici die heldere opvat-
tingen over kunst hebben en op de 
hoogte zijn van ontwikkelingen in de 

kunstwereld. Er wordt een tijdsinves-
tering van minstens twaalf uur per 
maand verwacht. Daarbij is het 
belangrijk met regelmaat aanwezig 
te zijn bij presentaties. SYB biedt, 
naast onkosten- en vrijwilligersver-
goeding, ruimte voor eigen 
initiatieven en gelegenheid tot het 
opdoen van ervaring als curator.
Reageren kan door een motivatie 
met cv te mailen. Deadline: 12 
februari. Meer informatie: www.
kunsthuissyb.nl / info@kunsthuissyb.
nl / 0614947612 (Maartje Peters).

De SYB nieuwsbrief verschijnt acht keer per jaar 
en wordt gratis verspreid. Aan- of afmelden voor 
de papieren en/of de digitale nieuwsbrief kan via 
info@kunsthuissyb.nl.

SYB wordt ondersteund door de Mondriaan 
Stichting, Stimuleringsfonds voor beeldende kunst, 
vormgeving en cultureel erfgoed.
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‘A Certain Capacity for Occupying Space’
Deirdre M. Donoghue

‘Good Morning 
Friesland’

Nina Yuen

‘Kommer en kwel’

Het in Friesland gelegen 
Beetsterzwaag en omgeving kan 
– zeker voor iemand afkomstig 
uit de Randstad – soms wat leeg 
en verlaten aandoen. Vooral in 
de wintermaanden, wanneer de 
meeste dieren uit de wei naar 
binnen zijn gehaald en de bomen 
kaal zijn, is het er een eenzame 
bedoening. Dit moeten de in 
Rotterdam woonachtige kunste-
naars Kathrin Maria Wolkowicz 
en Gerwin Luijendijk ook gedacht 
hebben toen zij zich voor ruim 
een maand vestigden in Kunsthuis 
SYB. Een gevoel van leegte en 
eenzaamheid en de bijbehorende 
omgeving zijn dan ook promi-
nent aanwezig in het resultaat 
van de werkperiode waarin het 
tweetal onderzoek deed naar 
de smartlap: een muzikaal genre 
dat bij uitstek gaat over hoop en 
verlangen. 
 Het uiteindelijke werk, dat 
de passende titel ‘Voorbij die 

warme zomer’ heeft gekregen, 
is een raampresentatie in twee 
delen. Door het ene raam van het 
Kunsthuis draait een video waarin 
Wolkowicz en Luijendijk steeds 
in verschillende settings te zien 
zijn. Hoewel er geen geluid bij de 
presentatie is, maken de overdre-
ven handgebaren en gezichtsuit-
drukkingen meteen duidelijk dat 
de video een persiflage van de 
smartlap is. Er is gebruik gemaakt 
van zo’n beetje alle clichés die dit 
muziekgenre kent. Beide kunste-
naars zijn steeds alleen in beeld: 
in een weiland, op een schommel 
of wandelend over een verlaten 
bospad. De blik is telkens eerst 
afgewend van de camera - rich-
ting leegte – om zich vervolgens 
smekend naar de toeschouwer te 
verplaatsen. Door de theatrale 
bewegingen en lichaamstaal drui-
pen de beelden van valse emotie 
en door het ontbreken van geluid 
wordt hier nog meer de nadruk 
op gelegd.
 Op het tweede scherm, dat 

door het andere raam te zien 
is, is de tekst te lezen die bij dit 
levenslied hoort. De toeschouwer 
wordt wederom geconfronteerd 
met clichés. Net als bij de hits van 
Jan Smit, Corry Konings of Frans 
Bauer is ook hier de kwaliteit van 
dichten vergelijkbaar met dat 
van een Sinterklaasgedicht: ‘Die 
warme zomer is voorbij. Was jij 
nu nog maar hier en dicht bij mij. 
Mijn hart is koud, ik kan het niet 
meer aan. Zonder jou is het met 
mij gedaan.’ 
 Het werk kan gezien worden 
als een reactie op de omgeving 
en situatie waarin de kunstenaars 
zich bevonden waarbij tegelij-
kertijd een populair, cultureel 
fenomeen onder de loep wordt 
genomen. Waar verschillende uit-
drukkingen van populaire cultuur 
(cartoons, reclame etc.) sinds de 
jaren zestig geaccepteerd zijn in 
de beeldende kunst, lijkt de smart-
lap nog onontgonnen terrein. 
De grenzen van ‘high’ en ‘low’ 
worden hierdoor wederom op-
gezocht en verschillende vragen 
kunnen worden gesteld. Waarom 
is juist dit muziekgenre bij zoveel 
mensen geliefd? En waarom 
wordt dezelfde muziek over het 
algemeen niet gewaardeerd door 
mensen uit ‘de kunstwereld’? Is de 
smartlap, dat ook een eigen ge-
schiedenis heeft en deel uitmaakt 
van onze cultuur, misschien toch 
een vorm van kunst te noemen? 

 Terwijl deze vragen door het 
hoofd dolen, voelt de toeschou-
wer zich - net als de kunstenaars 
in de video - ook wat verlaten: 
Kunsthuis SYB is gesloten en 
starend door het raam naar al die 
geacteerde kommer en kwel voel 
je je ook ineens heel eenzaam en 
alleen.

— Irene de Craen 

Deze recensie werd geschreven in het kader van 
het recensentenprogramma van SYB. De recensie 
mag rechtenvrij worden gepubliceerd mits daar-
toe vooraf toestemming is verleend door SYB.
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